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1. การลงทะเบยีนนักวิจยัเพ่ือขอใช้งานในระบบ 
นักวจิยัจะต้องท าการลงทะเบยีนขอใช้งานในระบบก่อน จงึจะสามารถด าเนินการอื่นๆ ได้ 

โดยขัน้ตอนการด าเนินการมดีงันี้ 
1) เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร ์จากนัน้ใหไ้ปทีเ่วบ็ไซต ์http://research.swu.ac.th/rswu  
2) ทีด่า้นบนของเวบ็ไซตห์รอืทีใ่ตปุ้ม่ “เข้าระบบ” คลกิที ่“ลงทะเบียน” 

 

 
รปูท่ี 1 การเริม่ตน้การลงทะเบยีนขอใชง้านในระบบ 

 
3) กรอกข้อมูลประวตัิเบื้องต้น รหัสผ่านส าหรบัการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ และรหัส

ตรวจสอบใหต้รงกบัทีภ่าพปรากฎ จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ลงทะเบียน” 
 

http://research.swu.ac.th/rswu
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รปูท่ี 2 การลงทะเบยีนขอใชง้านในระบบ 

 
4) รออเีมลยนืยนัการลงทะเบยีน หรอืแจง้ให้ผู้ประสานหน่วยงานกลางท าการยนืยนัการ

ลงทะเบยีนขอใชง้านในระบบให ้
5) ส าหรบัการเข้าใช้งานระบบ ให้นักวจิยัไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน จากนัน้ใส่ “เลขบตัร

ประจ าตวัประชาชน” และ “รหสัผา่น” ทีน่กัวจิยัไดต้ัง้ไว ้แลว้คลกิทีปุ่ม่ “เข้าระบบ” 
 

 
รปูท่ี 3 การ Login เขา้ใชง้านในระบบ 
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2. การแก้ไขข้อมลูส่วนตวั รหสัผา่น และรปูส่วนตวั 
เมื่อนกัวจิยัสามารถเขา้ใชง้านระบบไดแ้ลว้ นักวจิยัจะต้องกรอกขอ้มลูส่วนตวัเพิม่ พรอ้มทัง้

เปลีย่นรปูส่วนตวั หากนกัวจิยักรอกขอ้มลูส่วนตวัไมค่รบหรอืไม่ไดเ้ปลีย่นรปูส่วนตวั ระบบจะไม่
ยอมใหน้กัวจิยัท าการส่งขอ้เสนอโครงการได ้โดยขัน้ตอนการด าเนินการมดีงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิทีช่ื่อของนักวจิยั หรอืที่ “เมนูด้านบน” น าเมาสไ์ปชีท้ี ่  แลว้
คลกิที ่“ข้อมลูส่วนตวั” 

 

 
รปูท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าขอ้มลูส่วนตวั 

 
2) ทีด่า้นล่างของขอ้มลูส่วนตวัทีป่รากฎ คลกิที ่“แก้ไข” 

 

 
รปูท่ี 5 หน้าต่างแสดงขอ้มลูส่วนตวั 

 
3) กรอกขอ้มูลส่วนตวัให้ครบถ้วน จากนัน้ที่ด้านล่างของหน้าต่างคลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” แต่

หากตอ้งการยกเลกิการแกไ้ขใหค้ลกิที ่“ยกเลิกแก้ไข” 
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รปูท่ี 6 หน้าต่างการแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั 

 
4) หากนักวจิยัต้องการเปลีย่นรหสัผ่านที่ใชใ้นการ Login เขา้ใช้งานระบบ ที่ดา้นล่างของ

หน้าต่างแสดงขอ้มลูส่วนตวั คลกิที ่“เปล่ียนรหสัผา่น” 
 

 
รปูท่ี 7 หน้าต่างแสดงขอ้มลูส่วนตวั 

 
5) กรอกรหสัผ่านเดมิทีต่้องการเปลีย่นในช่อง “1. รหสัผ่านเดิม” และกรอกรหสัผ่านใหม่ที่

ต้องการในช่อง “2. รหัสผ่านใหม่” และ “3. ยืนยันรหัสผ่าน” จากนั ้นคลิกที่ปุ่ม 
“เปล่ียนรหสัผา่น” แต่หากตอ้งการยกเลกิการเปลีย่นรหสัผ่านใหค้ลกิที ่“กลบั” 

 



5 
 

 
รปูท่ี 8 หน้าต่างการจดัการรหสัผ่าน 

 
6) หากต้องการเปลี่ยนรูปส่วนตวั ให้น าเมาส์ไปชี้ที่รูปส่วนตวัและคลกิที่ปุ่ม “เปล่ียนรูป

ส่วนตัว” จากนัน้เลอืกรูปภาพที่ต้องการใช้แสดงเป็นรูปส่วนตัวในระบบ เมื่อท าการ
เปลี่ยนรูปภาพเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรูปภาพนัน้ในส่วนของรูปส่วนตัวให้โดย
อตัโนมตั ิ

 

 
รปูท่ี 9 แสดงวธิกีารเปลีย่นรปูส่วนตวั 
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3. การใช้งานระบบในส่วนของการน าเข้าข้อเสนอโครงการ 
เมื่อนักวจิยัสามารถเขา้ใชง้านในระบบได้แล้ว นักวจิยัสามารถน าเขา้ขอ้เสนอโครงการของ

ตนเขา้สู่ในระบบได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
1) ที่ “เมนูด้านข้าง” เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนัน้ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที ่

“เร่ิมต้น” 
 

 
รปูท่ี 10 การเริม่ตน้น าเขา้ขอ้เสนอโครงการ 

 
2) ที ่“เมนูด้านข้าง” คลกิที ่“ทุนวิจยัท่ีเปิดรบั” 

 

 
รปูท่ี 11 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าทุนวจิยั 
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3) ในส่วน “ทุนวิจยัท่ีเปิดรบั” คลกิที ่“เลือก” หลงัทุนวจิยัทีต่อ้งการสมคัร 
 

 
รปูท่ี 12 การเลอืกทุนวจิยัทีต่อ้งการสมคัร 

 
4) ระบบจะแสดงรายละเอยีดของทุนทีน่กัวจิยัเลอืก ดงัแสดงในรปูที ่13 

 

 
รปูท่ี 13 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดทุนวจิยั 

 
เมือ่นกัวจิยัตรวจสอบรายละเอยีดของทุนวจิยัครบถ้วนแลว้ ใหน้ักวจิยัเลอืกประเภทของ
โครงการที่นักวจิยัต้องการท าว่าเป็นแบบ 1. ชุดโครงการ/แผนงานวจิยั  2. โครงการ
ยอ่ย หรอื 3. โครงการเดีย่ว ทีด่า้นล่างของขอ้มลูรายละเอยีด 
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หมายเหต ุ ส าหรบัโครงการวิจยัที่มีการท าวิจยัในมนุษย์และต้องการเพียงหนังสือ
รบัรอง เพื่อน าไปเป็นหลกัฐานประกอบในการขอทุนวจิยัอื่นๆ ในอนาคต ให้เลอืกทุน
วจิยัทีม่ลีกัษณะทุนเป็น “ส าหรบัการวิจยัในมนุษย”์ 

 

 
รปูท่ี 14 แสดงลกัษณะทุนทีอ่อกเพยีงหนงัสอืรบัรอง ไม่มกีารใหทุ้น 

 
5) ระบบจะแสดงหน้าต่างสอบถามว่าโครงการที่นักวจิยัต้องการท าวจิยั เป็นโครงการที่มี

การท าวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัมนุษยห์รอืไม่ พรอ้มทัง้แสดงค านิยามของจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษย ์เมื่อนักวจิยัอ่านและท าความเขา้ใจในค านิยามแล้ว ให้นักวจิยัเลอืก “ใช่” ใน
กรณีทีน่ักวจิยัแน่ใจแลว้ว่าจะต้องมกีารท าวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมนุษย ์เลอืก “ไม่” ในกรณี
ที่นักวจิยัแน่ใจแล้วว่าไม่มกีารท าวจิยัที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรอืเลอืก “ไม่แน่ใจ” ใน
กรณทีีน่กัวจิยัไมแ่น่ใจงานวจิยัของตนจะตอ้งมกีารขอหนังสอืรบัรองหรอืไม่ 

 

 
รปูท่ี 15 หน้าต่างแสดงค าถามว่าเป็นงานวจิยัทีม่กีารท าวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยห์รอืไม่ 

 
กรณีทีน่กัวจิยัเลอืก “ไม่แน่ใจ” ระบบจะแสดงหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยใ์หน้ักวจิยั
อ่าน เมื่อนักวจิยัอ่านและท าความเขา้ใจเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ักวจิยัคลกิทีย่นืยนัและคลกิที่
ปุม่ “ตกลง”  
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รปูท่ี 16 หน้าต่างแสดงหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์

 
6) ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจัย เพื่ อให้นักวิจ ัยได้กรอก

รายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  1. ชื่อโครงการ  2. ลักษณะ
โครงการวจิยั  3. องค์ประกอบในการจดัท าโครงการวจิยั  4. ขอ้มูลเพิม่เตมิ (จะแสดง
เฉพาะขอ้เสนอที่ต้องมกีารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย)์  5. เอกสารแนบ โดย
รายละเอยีดในส่วนชื่อโครงการมดีงันี้ 
- ชื่อโครงการภาษาไทย 
- ชื่อโครงการภาษาองักฤษ 
- รหสัชุดโครงการ/แผนงานวจิยั (กรณทีีเ่ลอืกโครงการวจิยัเป็นแบบ “โครงการย่อย”) 
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รปูท่ี 17 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของชื่อโครงการ ของโครงการเดีย่วและ

ชุดโครงการ/แผนงานวจิยั 
 

 
รปูท่ี 18 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของชื่อโครงการ ของโครงการยอ่ย 

 
เมื่อนักวจิยักรอกรายละเอยีดต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ให้คลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดง
หน้าต่างขอ้ความแสดงการบนัทกึขอ้มูลเสรจ็สิ้นแล้ว ให้นักวจิยัคลกิปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป 
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7) รายละเอยีดในขัน้ตอนที ่2 ลกัษณะโครงการวจิยั มดีงันี้ 
- ลกัษณะโครงการวจิยั 
- ความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
- ความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
- กลุ่มเรือ่งทีค่วรวจิยัเรง่ด่วน 
- นโยบายของรฐับาล 

 

 
รปูท่ี 19 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของลกัษณะโครงการวจิยั 

 

 
รปูท่ี 20 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
 

 
รปูท่ี 21 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบั

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
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รปูท่ี 22 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของนโยบายของรฐับาล 

 
เมื่อนักวจิยักรอกรายละเอยีดต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ให้คลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดง
หน้าต่างขอ้ความแสดงการบนัทกึขอ้มูลเสรจ็สิ้นแล้ว ให้นักวจิยัคลกิปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป 

 
8) รายละเอยีดในขัน้ตอนที ่3 องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวจิยั มดีงันี้ 

- ผูจ้ดัท าโครงการวจิยั 
- ประเภทการวจิยั 
- สาขาวชิาการ 
- ดา้นการวจิยั 
- ระยะเวลาท าการวจิยั 
- งบประมาณของโครงการวจิยั 
- ค าส าคญั (Keywords) 
- ความส าคญัและทีม่าของปญัหาทีท่ าการวจิยั 
- วตัถุประสงค ์
- ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
- วธิกีารด าเนินการวจิยั 
- ผลส าเรจ็และความคุม้ค่าของการวจิยัทีค่าดว่าจะไดร้บั 
- พืน้ทีด่ าเนินการวจิยั 
- รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 

 
รปูท่ี 23 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของผูจ้ดัท าโครงการ 
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ในส่วนของผู้จดัท าโครงการวิจยั ระบบจะก าหนดให้นักวิจยัที่เป็นผู้น าเข้าข้อเสนอ
โครงการวจิยัเป็นหวัหน้าโครงการและก าหนดใหส้ดัส่วนการวจิยัเริม่ตน้เป็น 100% โดย
นักวจิยัจะไม่สามารถแก้ไขต าแหน่งในโครงการหรอืลบหวัหน้าโครงการได้ และหาก
นักวจิยัต้องการเพิ่มผู้ร่วมโครงการท่านอื่น นักวจิยัจะต้องแก้ไขสดัส่วนการวจิยัของ
หวัหน้าโครงการก่อน โดยคลกิที ่“แก้ไข” จากนัน้เปลีย่นสดัส่วนการวจิยั และคลกิทีปุ่่ม 
“บนัทึก” แลว้จงึเพิม่นักวจิยัท่านอื่น โดยคลกิที ่“เพ่ิม...” ทีอ่ยู่ดา้นล่าง จากนัน้กรอกชื่อ
นกัวจิยัทีต่้องการเพิม่ ต าแหน่งในโครงการ และสดัส่วนการวจิยั แลว้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” 
ดงัแสดงในรปูที ่24 โดยผลรวมสดัส่วนการวจิยัของผูร้ว่มโครงการทุกคนจะต้องมคี่าเป็น 
100% 

 

 
รปูท่ี 24 แสดงรายละเอยีดของการเพิม่/แกไ้ขขอ้มลูผูจ้ดัท าโครงการวจิยั 

 

 
รปูท่ี 25 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของระยะเวลาท าการวจิยั 

 
นกัวจิยัจะตอ้งใส่จ านวนเดอืนของการท าวจิยั โดยสามารถใส่ไดต้ัง้ 1-12 เดอืน 

 

 
รปูท่ี 26 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของงบประมาณของโครงการวจิยั 
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นักวจิยัจะต้องใส่งบประมาณที่ต้องการเสนอขอ โดยระบบจะแสดงงบประมาณสูงสุดที่
สามารถเสนอขอได้ โดยงบประมาณสูงสุดทีส่ามารถเสนอขอไดน้ี้จะถูกก าหนดมาจากผู้
ประกาศทุนในตอนเริม่แรก 

 

 
รปูท่ี 27 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของค าส าคญั 

 

 
รปูท่ี 28 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 
เมื่อนักวจิยักรอกรายละเอยีดต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ให้คลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดง
หน้าต่างขอ้ความแสดงการบนัทกึขอ้มูลเสรจ็สิ้นแล้ว ให้นักวจิยัคลกิปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป 

 
9) ส าหรบัขัน้ตอนที่ 4 ขอ้มูลเพิ่มเติม จะปรากฎก็ต่อเมื่อนักวจิยัเลอืกว่าจะต้องมกีารขอ

ใบรบัรองการท าวจิยัในมนุษย ์หรอืเลขาจรยิธรรมประเมนิแลว้ว่าขอ้เสนอโครงการของ
นักวิจยัจ าเป็นจะต้องมีการประเมินจรยิธรรมการท าวิจยัในมนุษย์ ให้นักวิจยักรอก
รายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถ้วน และท าความเขา้ใจกบัขอ้สญัญาทีอ่ยู่ดา้นล่าง จากนัน้ให้
คลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงหน้าต่างขอ้ความแสดงการบนัทกึขอ้มลูเสรจ็สิน้แล้ว 
ใหน้กัวจิยัคลกิปุม่ “ตกลง” กจ็ะไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป 
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รปูท่ี 29 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการประเมนิ

จรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์
 

 
รปูท่ี 30 แสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของขอ้สญัญา 

 
10) รายละเอียดในขัน้ตอนที่ 5 เอกสารแนบ สามารถแสดงได้ดงัรูปที่ 31 โดยไฟล์ที่แนบ

จะต้องเป็นไฟล์ PDF และมขีนาดไม่เกิน 50MB และในกรณีที่ข้อเสนอโครงการของ
นกัวจิยัจะตอ้งมกีารประเมนิจรยิธรรมการท าวจิยัในมนุษย ์นักวจิยัจะต้องแนบเอกสารที่
ใชใ้นการประเมนิเพิม่เตมินอกเหนือจากไฟลข์อ้เสนอโครงการ โดยประเภทไฟลท์ีบ่งัคบั 
มดีงันี้ 
- เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวจิยั (Participant information sheet) 
- หนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้รว่มการวจิยั (Informed consent form) 
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รปูท่ี 31 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดโครงการวจิยัในส่วนของเอกสารแนบ 

 
นักวิจยัสามารถเพิ่มไฟล์ประกอบข้อเสนอโครงการเข้าไปในระบบได้โดยคลิกที่ปุ่ม 
“เลือกไฟล์” เลอืกไฟล์ที่ต้องการแนบ เลอืก “ประเภทไฟล์” จากนัน้คลกิที่ปุ่ม “เพ่ิม
ไฟล”์ โดยนกัวจิยัสามารถลบไฟลท์ีแ่นบอยูใ่นระบบแลว้ไดใ้นภายหลงั 

 
11) เมื่อนักวจิยัท าการกรอกรายละเอียดในขัน้ตอนต่างๆ และแนบเอกสารประกอบเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ นักวจิยัสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้เสนอโครงการไดโ้ดยคลกิ
ที ่“ตรวจสอบข้อมูล” ที่เมนูทางดา้นซา้ย โดยจะปรากฎหน้าต่างแสดงรายละเอยีดดงั
แสดงในรปูที ่32 

 

 
รปูท่ี 32 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดขอ้เสนอโครงการวจิยั 
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12) เมื่อนักวจิยัท าการกรอกรายละเอียดในขัน้ตอนต่างๆ และแนบเอกสารประกอบเสรจ็

เรยีบรอ้ยแล้ว นักวจิยัสามารถส่งขอ้เสนอโครงการได้ โดยคลกิที ่ “ส่งโครงการ” ทีเ่มนู
ทางด้านซ้าย ซึ่งข้อเสนอโครงการของนักวิจยัจะถูกส่งไปยงัเลขาจรยิธรรมเพื่อให้
พจิารณาว่าขอ้เสนอดงักล่าวควรมกีารประเมนิในรปูแบบใดและจดัเตรยีมคณะกรรมการ
ประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยต่์อไป ในกรณีที่นักวจิยัเลอืกว่าต้องมกีารประเมนิ
จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ หรอืเพื่อใหเ้ลขาจรยิธรรมช่วยพจิารณาว่าขอ้เสนอโครงการ
ของนักวิจยัจ าเป็นต้องมีการประเมินจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์หรอืไม่ ในกรณีที่
นักวจิยัเลอืกว่าไม่แน่ใจ ซึ่งถ้าหากเลขาจรยิธรรมประเมนิแล้วว่าขอ้เสนอโครงการของ
นักวจิยัจ าเป็นจะต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ขอ้เสนอดงักล่าวจะถูก
ส่งกลบัมาให้นักวจิยัเพิม่เติมข้อมูลในขัน้ตอนที่ 4 ขอ้มูลเพิม่เตมิ และเมื่อนักวจิยัเพิม่
ขอ้มลูในส่วนที ่4 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะต้องส่งขอ้เสนอโครงการอกีครัง้หนึ่ง เพื่อใหเ้ลขา
จรยิธรรมพิจารณาว่าข้อเสนอดงักล่าวควรมกีารประเมินในรูปแบบใดและจดัเตรยีม
คณะกรรมการประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยต่์อไป และเป็นอนัเสรจ็สิน้การท างาน
ของระบบในส่วนของการน าเขา้ขอ้เสนอโครงการ 

 

 
รปูท่ี 33 หน้าต่างแสดงขอ้เสนอโครงการวจิยัทีย่งัไมไ่ดส้่งและทีส่่งไปแลว้ 

 
หมายเหต ุ ระบบสามารถรองรบัอกัขระพเิศษทางคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ได้ แต่ยงัมปีญัหาในการ
รองรบัการใส่สมาการในรูปของเศษส่วน ซึ่งการแก้ไขในเบื้องต้นสามารถท าได้โดยการแปลง
สมการดงักล่าวจากขอ้ความใหเ้ป็นรปูภาพก่อนน าเขา้สู่ระบบ 
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4. การใช้งานระบบในส่วนของการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเลขา
จริยธรรม 

การท างานของระบบในส่วนของการพจิารณาข้อเสนอโครงการโดยเลขาจรยิธรรม จะถูก
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. กรณีที่นักวิจยัไม่แน่ใจว่าโครงการของตนจ าเป็นจะต้องมีการ
ประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยห์รอืไม่  2. กรณีทีน่ักวจิยัแน่ใจแลว้ว่าโครงการของตนต้องมี
การประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์โดยรายละเอยีดของการท างานมดีงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“เร่ิมต้น” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“เลขาจริยธรรม” 
 

 
รปูท่ี 34 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าของเลขาจรยิธรรม 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการด าเนินการ 

 
รปูท่ี 35 หน้าต่างแสดงขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการด าเนินการจากเลขาจรยิธรรม 
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หมายเหต ุ ทีข่า้งใต้ชื่อขอ้เสนอโครงการจะแสดงขอ้มลูของการขอจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย์ ซึ่งถ้าหากแสดงว่า “ไม่แน่ใจ” เลขาจริยธรรมจะต้องพิจารณาว่าข้อเสนอ
โครงการนัน้จ าเป็นจะต้องถูกประเมนิจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์หรอืไม่ แต่ถ้าหาก
แสดงว่า “ใช่” เลขาจรยิธรรมจะต้องเลอืกรูปแบบของการประเมนิและคณะกรรมการผู้
ประเมนิ ส าหรบัการด าเนินการในส่วนถดัไป 
 

3) เมื่อเลขาจรยิธรรมได้รบัข้อเสนอโครงการที่นักวจิยัไม่แน่ใจว่าโครงการของตนจ าเป็น
จะต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์หรอืไม่ เลขาจรยิธรรมจะต้องท าการ
อ่านขอ้มูลรายละเอยีดขอ้เสนอโครงการ โดยคลกิที่ชื่อขอ้เสนอโครงการ จากนัน้คลกิที่ 
“ด าเนินการ” หลงัชื่อข้อเสนอโครงการวิจยันัน้ แล้วคลิกที่  “ต้องขอจริยธรรมใน
มนุษย”์ หากพจิารณาแลว้ว่าเป็นโครงการทีจ่ าเป็นต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษย์ หรอืคลิกที่ “ไม่ต้องขอจริยธรรมในมนุษย์” หากพิจารณาแล้วว่าเป็น
โครงการทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์จากนัน้คลกิปุม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 36 แสดงขัน้ตอนการพจิารณาขอ้เสนอโครงการในกรณไีมแ่น่ใจของเลขาจรยิธรรม 

 
4) เมื่อเลขาจรยิธรรมได้รบัข้อเสนอโครงการที่จะต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัใน

มนุษย ์เลขาจรยิธรรมจะต้องท าการอ่านขอ้มลูรายละเอยีดขอ้เสนอโครงการ โดยคลกิที่
ชื่อขอ้เสนอโครงการ จากนัน้คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัชื่อขอ้เสนอโครงการวจิยันัน้ แลว้
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คลกิเลอืกรูปแบบการประเมนิ ซึ่งจะมทีัง้หมด 3 แบบ คอื 1. แบบกรณีพเิศษ (E)  2. 
แบบเร่งด่วน (X)  3. แบบเต็มรูปแบบ (F) และใส่รายชื่อคณะกรรมการผู้พิจารณา 
จากนัน้คลกิปุม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 37 แสดงขัน้ตอนการพจิารณาขอ้เสนอโครงการในกรณทีีต่อ้งมกีารประเมนิจรยิธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์
 
หมายเหต ุ ในกรณีของขอ้เสนอโครงการทีไ่ม่แน่ใจ เมื่อเลขาจรยิธรรมพจิรณาแลว้และกดทีปุ่่ม 
“ส่ง” ข้อเสนอดงักล่าวจะถูกส่งกลบัไปให้นักวจิยัเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อส่งกลบัมาพิจารณาใหม ่
ส าหรบัโครงการที่ต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ หรอืเพื่อไปด าเนินการอื่นๆ 
ต่อไปส าหรบัโครงการที่ไม่จ าเป็นต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ และในกรณีของ
ข้อเสนอโครงการที่ต้องมีการประเมินจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ เมื่อเลขาจรยิธรรมเลือก
รปูแบบการประเมนิและคณะกรรมการผูป้ระเมนิแลว้ และกดที่ปุ่ม “ส่ง” ขอ้เสนอดงักล่าวจะถูก
ส่งไปยงัผูป้ระสานระดบัคณะ เพื่อใหด้ าเนินการต่อในระบบส่วนถดัไป 
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5. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งประเมินจริยธรรมการวิจยัในมนุษยโ์ดย
ผูป้ระสานระดบัคณะ 

เมือ่เลขาจรยิธรรมไดท้ าการเลอืกรปูแบบการประเมนิและคณะกรรมการผูป้ระเมนิจรยิธรรม
การวจิยัในมนุษยใ์ห้กบัข้อเสนอโครงการวจิยัแล้ว ระบบจะส่งต่อข้อเสนอโครงการนัน้ให้กบัผู้
ประสานระดบัคณะ เพื่อให้ด าเนินการส่งต่อขอ้เสนอโครงการไปยงักรรมการแต่ละท่าน โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน ” คลิกที่ “เร่ิมต้น” จากนั ้นที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “รายการ
โครงการ (การวิจยัในมนุษย)์” 

 

 
รปูท่ี 38 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้ารายการโครงการทีต่อ้งมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยั 

 
2) คลกิที่ “ด าเนินการ” หลงัข้อเสนอโครงการที่ต้องการส่งประเมนิจรยิธรรมการวจิยัใน

มนุษย ์จากนัน้เลอืก “ส่งประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 39 แสดงขัน้ตอนการเลอืกขอ้เสนอโครงการเพื่อส่งประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
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3) ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของการส่งประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ในกรอบ 
“ส่งโครงการให้ประเมิน” ให้ผู้ประสานระดบัคณะท าการเพิม่ขอ้มลูในส่วนของ “วนัท่ี
ส่งประเมินให้กรรมการ” และ “ก าหนดส่งคืน” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ส่งโครงการ” 

 

 
รปูท่ี 40 แสดงขัน้ตอนการส่งประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยข์องขอ้เสนอโครงการ 

 
4) ระบบจะแสดงหน้าต่างยนืยนัการส่งประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ของข้อเสนอ

โครงการ ให้คลิกที่ปุ่ม “ใช่” จากนัน้สถานะงานของข้อเสนอโครงการจะเปลี่ยนเป็น 
“โครงการอยู่ระหว่างการประเมินของผูท้รงคณุวฒิุ” พรอ้มทัง้แสดงรายชื่อกรรมการ
ผู้ประเมนิและสถานะการประเมนิว่าได้ประเมนิข้อเสนอแล้วส่งกลบัมายงัผู้ประสาน
ระดบัคณะแลว้หรอืไม่ ซึง่ถอืเป็นการจบการท างานของระบบในส่วนนี้ 
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รปูท่ี 41 แสดงสถานะงานและกรรมการผูป้ระเมนิของขอ้เสนอโครงการ 

 
หมายเหต ุ เมื่อผู้ประสานฯ ท าการส่งข้อเสนอโครงการส าเรจ็สถานะงานจะเปลี่ยนจาก “ผู้
ประสานระดับคณะ สถาบนั ส านัก ก าลงัด าเนินการ” เป็น “โครงการอยู่ระหว่างการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ” และเมื่อกรรมการผู้ประเมนิท่านใดส่งผลการประเมนิกลบัมายงัผู้
ประสานฯ ระบบกจ็ะเปลี่ยนสชีื่อกรรมการท่านนัน้เป็น สีเขียว ซึ่งช่วยให้ผู้ประสานฯ สามารถ
ตดิตามผลการประเมนิจากกรรมการท่านทีย่งัไมส่่งผลกลบัมาไดส้ะดวกขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

6. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมินจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
เมื่อผู้ประสานระดับคณะได้ท าการกรอกรายละเอียดต่างๆ และยืนยนัการส่งข้อเสนอ

โครงการแลว้ ระบบจะส่งขอ้เสนอโครงการต่อไปยงักรรมการแต่ละท่านตามทีเ่ลขาจรยิธรรมได้
ก าหนดไว ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน ” คลิกที่ “เร่ิมต้น” จากนั ้นที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ประเมิน
ข้อเสนอ (การวิจยัในมนุษย)์” 

 

 
รปูท่ี 42 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
2) คลิกที่ “ประเมิน” หลังข้อเสนอโครงการที่ต้องการประเมินในส่วนของ “ข้อเสนอ

โครงการวิจยัท่ียงัไม่ได้ประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 43 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการประเมนิ 
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3) จะปรากฎหน้าต่างทีใ่ชใ้นการประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยส์ าหรบัโครงการทีเ่ลอืก 
โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของข้อเสนอโครงการ พร้อมทัง้เอกสารที่แนบมากับ
ขอ้เสนอ เพื่อใหก้รรมการผูป้ระเมนิใชป้ระกอบการพจิารณา 

 

 
รปูท่ี 44 หน้าต่างการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
4) การประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ของข้อเสนอโครงการ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

แบบ คอื 1. แบบกรณีพเิศษ  2. แบบเรง่ด่วน  3. แบบเตม็รปูแบบ ซึง่แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้น
การประเมนิแต่ละแบบมดีงันี้ 
- แบบฟอรม์ประเมนิโครงการวจิยัเพื่อขอใบอนุญาตจรยิธรรมในมนุษย์แบบกรณีพเิศษ 

(Exception Review) 
- แบบฟอรม์ประเมนิโครงการวจิยัเพื่อขอใบอนุญาตจรยิธรรมในมนุษย์แบบเร่งด่วน 

(Expedited Review) 
- แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจยัเพื่อขอใบอนุญาตจริยธรรมในมนุษย์แบบเต็ม

รปูแบบ (Full Board Review) 
 

5) เมื่อกรรมการผูป้ระเมนิกรอกขอ้มลูการประเมนิครบถ้วนแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ม “บนัทึก” ซึ่ง
อยูด่า้นล่างของแบบประเมนิ 
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รปูท่ี 45 แสดงการบนัทกึผลการประเมนิ 

 
หมายเหตุ กรรมการผูป้ระเมนิสามารถใส่ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัค าถามในแต่ละ
ขอ้ไดใ้นช่อง “ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม” ทีอ่ยูด่า้นหลงั หรอืใส่สรปุความคดิเหน็ไดใ้นช่อง 
“หมายเหต”ุ ทีอ่ยูด่า้นล่างของแบบประเมนิ 

 
6) คลกิที่ “แก้ไข/ส่ง” หลงัขอ้เสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขผลการประเมนิหรอืต้องการ

ส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสานระดบัคณะ ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิจยั
ท่ีประเมินแล้วและรอส่ง” 

 

 
รปูท่ี 46 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการประเมนิ 
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7) กรรมการผู้ประเมนิสามารถท าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสานระดบัคณะได ้
โดยคลกิที่ปุ่ม “ส่ง” บนัทกึการแก้ไขผลการประเมนิเพยีงอย่างเดยีวได้ โดยคลกิที่ปุ่ม 
“บนัทึกแก้ไข” หรอืแก้ไขผลการประเมนิก่อนท าการส่งได้ โดยท าการแก้ไขผลการ
ประเมนิในขอ้ทีต่อ้งการ คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกแก้ไข” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 47 แสดงการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลูการประเมนิ/ส่งผลการประเมนิ 

 
8) ในกรณีที่กรรมการผู้ประเมินได้ท าการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั โดยผลการ

ประเมนิออกมาเป็นรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไข และกรรมการผู้ประเมนิได้ท าการส่งผลการ
ประเมนิกลบัไปยงัผูป้ระสานระดบัคณะแลว้ ถอืไดว้่าเป็นอนัสิน้สุดการท างานของระบบ
ในส่วนนี้ แต่ถ้าหากผลการประเมนิเป็นอย่างอื่น กรรมการผูป้ระเมนิอาจจะต้องประเมนิ
ขอ้โครงการนัน้ใหม่อกีครัง้หลงัจากทีน่ักวจิยัไดท้ าการปรบัแก้รายละเอยีดของโครงการ
ตามขอ้เสนอแนะแลว้ นอกจากนี้ กรรมการผูป้ระเมนิสามารถดูผลการประเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจิยัทีต่นเคยประเมนิไวไ้ด ้จากหน้าแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการ
ประเมนิ ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีประเมินและส่งแล้ว” 

 
หมายเหต ุ ข้อเสนอโครงการวิจยัที่ถูกส่งมาจากผู้ประสานระดับคณะจะมาอยู่ในส่วนของ 
“ข้อเสนอโครงการวิจยัท่ียงัไม่ได้ประเมิน” เมื่อกรรมการผู้ประเมนิท าการประเมนิข้อเสนอ
โครงการและกดปุ่ม “บนัทึก” ข้อเสนอโครงการนัน้จะถูกย้ายมาอยู่ในส่วนของ  “ข้อเสนอ
โครงการวิจยัท่ีประเมินแล้วและรอส่ง” และเมื่อกรรมการฯ ท าการส่งข้อเสนอโครงการ
กลบัไปยงัผูป้ระสานฯ ขอ้เสนอโครงการนัน้จะถูกยา้ยมาอยู่ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิจยั
ท่ีประเมินและส่งแล้ว” โดยกรรมการฯ จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินของข้อเสนอ
โครงการนัน้ไดอ้กี แต่จะสามารถดผูลการประเมนิทีต่นไดป้ระเมนิไวไ้ด ้



28 
 

7. การใช้งานระบบในส่วนของการสรปุผลการประเมินฯ 
เมื่อคณะกรรมการผู้ประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ท าการประเมินข้อเสนอ

โครงการวจิยั และได้ส่งผลการประเมนิกลบัมายงัผู้ประสานระดบัคณะแล้ว ผู้ประสานจะต้องท า
การสรปุผลการประเมนิเพื่อส่งต่อไปยงัระบบในส่วนถดัไป โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“เร่ิมต้น” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“ผลการประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 48 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าสรุปผลการประเมนิ 

 
2) คลกิที ่“สรปุผล” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการด าเนินการ 

 

 
รปูท่ี 49 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการสรุปผลการประเมนิ 
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3) ผู้ประสานระดับคณะสามารถดูผลการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
คณะกรรมการผู้ประเมนิได้โดยคลกิที่ “ผลรวมการประเมินการวิจยัในมนุษย”์ ที่อยู่
ดา้นล่าง 

 

 
รปูท่ี 50 หน้าต่างสรุปผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
4) ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการประเมินจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากกรรมการผู้

ประเมนิทุกท่านของขอ้เสนอโครงการทีเ่ลอืก  
 

 
รปูท่ี 51 หน้าต่างแสดงผลการประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยจ์ากกรรมการทุกท่าน 
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5) ผู้ประสานระดับคณะจะต้องท าการอ่าน สรุปผลการประเมิน และเลือกว่าข้อเสนอ
โครงการวจิยัทีถู่กประเมนินี้ควรสนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป สนับสนุนและขอใหม้กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ หรอืไม่สนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลในหน้าสรุปผล
การประเมนิข้อเสนอโครงการวจิยั จานัน้กดปุ่ม “บนัทึก” สรุปผลการประเมนิก็จะไป
แสดงทีน่กัวจิยัเพื่อใหด้ าเนินการตามผลการประเมนิต่อไป 

 
หมายเหต ุ เมือ่ผูป้ระสานระดบัคณะสรุปผลการประเมนิทีไ่ดร้บัมาจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิ
เพื่อแจ้งผลให้นักวิจยัทราบ ผู้ประสานฯ จะต้องเลือกว่าจะสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
สนับสนุนและขอใหม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืไมส่นับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป ถา้หากสรปุผลการ
ประเมนิออกมาเป็นสนบัสนุนใหด้ าเนินการต่อไป กจ็ะเป็นการสิน้สุดการท างานของระบบในส่วน
นี้ และจะเริม่ตน้การท างานของระบบในส่วนสุดทา้ยคอืการออกหนังสอืรบัรอง แต่ถ้าหากสรุปผล
การประเมนิออกมาเป็นสนับสนุนและขอให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ ผู้ประสานฯ จะต้องส่งขอ้เสนอ
โครงการกลบัไปที่นักวจิยัเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามขอ้แก้ไขที่ได้ชี้แจงไว้ 
และรอจนกว่านักวจิยัจะด าเนินการแก้ไขและส่งกลบัมาให้ผู้ประสานฯ ก่อนจงึจะด าเนินการ
ต่อไปได ้แต่ถ้าหากสรุปผลการประเมนิออกมาเป็นไม่สนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป ผูป้ระสานฯ 
จะต้องชี้แจงเหตุผลของการไม่สนับสนุนให้นักวิจยัทราบ โดยระบบจะส่งข้อเสนอโครงการ
กลบัไปไวท้ีน่กัวจิยั 
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8. การใช้งานระบบในส่วนของการออกหนังสือรบัรอง 
เมื่อสรุปผลการประเมนิของขอ้เสนอโครงการวจิยัออกมาเป็นสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 

หรอืสนบัสนุนและขอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยนกัวจิยัไดท้ าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูในขอ้เสนอ
โครงการ และส่งกลบัมาให้ผู้ประสานหน่วยงานแล้ว ผู้ประสานฯ จะสามารถด าเนินการออก
หนงัสอืรบัรองใหก้บัขอ้เสนอโครงการวจิยันัน้ได้ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เร่ิมต้น” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ออกหนังสือ
รบัรอง” 

 

 
รปูท่ี 52 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าออกหนงัสอืรบัรอง 

 
2) คลกิที ่“ออกใบรบัรอง” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการออกหนงัสอืรบัรอง 

 

 
รปูท่ี 53 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการออกหนงัสอืรบัรอง 
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างการออกหนังสอืรบัรอง โดยผู้ประสานหน่วยงานจะต้องระบุสิง่ที่
จะรบัรองในขอ้เสนอโครงการวจิยัทีเ่ลอืก พรอ้มทัง้ระบุวนัทีอ่นุมตัแิละวนัทีห่มดอายุการ
รบัรอง จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” 

 

 
รปูท่ี 54 หน้าต่างการออกหนงัสอืรบัรองขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 
4) นักวจิยัและผู้ประสานฯ สามารถดู/พมิพ์หนังสอืรบัรองขอ้เสนอโครงการวจิยัที่ออกไป

แลว้ได ้โดยที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“หนังสือรบัรอง” ซึง่นักวจิยัจะเหน็เฉพาะหนังสอื
รบัรองขอ้เสนอโครงการของตนเองเท่านัน้ 

 

 
รปูท่ี 55 แสดงการไปยงัหน้าหนงัสอืรบัรอง 
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5) คลกิที ่“เรียกดใูบรบัรอง” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการด/ูพมิพห์นงัสอืรบัรอง 
 

 
รปูท่ี 56 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการทีอ่อกหนงัสอืรบัรองแลว้ 

 
6) ระบบจะแสดง Pop-up การดาวน์โหลดหนงัสอืรบัรองในรปูแบบของไฟล ์PDF 

 
หมายเหต ุ หน้าที่การออกหนังสือรบัรองจะเป็นของผู้ประสานหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสาน
หน่วยงานจะต้องระบุสิง่ที่จะรบัรองในขอ้เสนอโครงการวจิยั พรอ้มทัง้ระบุวนัที่อนุมตัแิละวนัที่
หมดอายุการรบัรอง และเมือ่ผูป้ระสานหน่วยงานท าการออกหนังสอืรบัรองแลว้ นักวจิยัสามารถ
ดู/พิมพ์หนังสอืรบัรองข้อเสนอโครงการวจิยัของตนเองได้ โดยระบบจะให้ท าการดาวน์โหลด
หนังสือรบัรองในรูปของไฟล์ PDF แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในหนังสือ
รบัรอง ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องแจง้ต่อผู้ดูแลระบบให้ด าเนินการให้ ผูป้ระสานหน่วยงานจะ
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง เนื่ องจากผู้ดูแลระบบเท่านั ้นที่มีสิทธิแก้ไขข้อมูล
รายละเอยีดในหนงัสอืรบัรอง 
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9. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งข้อเสนอโครงการให้ผูท้รงคณุวฒิุประเมิน
โดยผูป้ระสานระดบัคณะ 

เมื่อนักวจิยัท าการกรอกรายละเอยีดขอ้เสนอโครงการและท าการส่งโครงการเรยีบรอ้ยแล้ว 
ข้อเสนอโครงการนัน้จะถูกส่งต่อมาที่ผู้ประสานระดับคณะ โดยผู้ประสานฯ จะต้องท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของข้อเสนอโครงการนัน้ ซึ่งถ้าหากพบว่ารายละเอียดต่างๆ 
รวมทัง้การแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประสานฯ สามารถส่งข้อเสนอโครงการนั ้นให้
ผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมนิได้ แต่ถ้าหากรายละเอียดหรอืไฟล์แนบไม่ถูกต้อง ผู้ประสานฯ 
สามารถส่งขอ้เสนอโครงการกลบัไปให้นักวจิยัท าการแก้ไขก่อนได้ และถ้าขอ้เสนอโครงการนัน้
เป็นขอ้เสนอโครงการทีจ่ะต้องมกีารประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ผูป้ระสานฯ สามารถส่ง
ประเมนิทัง้ 2 อยา่งควบคู่กนัไปได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน ” คลิกที่ “เร่ิมต้น” จากนั ้นที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “รายการ
โครงการ” 

 

 
รปูท่ี 57 แสดงการไปยงัหน้ารายการขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 
2) กรณีที่รายละเอียดต่างๆ ของข้อเสนอโครงการนัน้ถูกต้องครบถ้วน ให้คลกิที่  หน้า

ข้อเสนอโครงการที่ต้องการส่งประเมนิ จากนัน้ที่ช่อง “ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องการให้
ประเมิน” ใหใ้ส่ชื่อของผูท้รงคุณวุฒ ิโดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีม่อียูใ่น
ระบบและตรงกับค าที่ผู้ประสานฯ ใส่ ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตอ้งการส่งขอ้เสนอโครงการใหป้ระเมนิ จากนัน้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ “ส่งโครงการ” 
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รปูท่ี 58 หน้าแสดงรายการขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 
3) ถ้าข้อเสนอโครงการที่ต้องส่งประเมนิมผีู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้ประสานฯ 

ท าซ ้าขัน้ตอนในข้อที่ 2 โดยใส่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ลงไปแทน โดยข้อเสนอ
โครงการที่ถูกส่งประเมนิแล้วจะมสีถานะงานเป็น “โครงการอยู่ระหว่างการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวฒิุ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นผูป้ระเมนิขอ้เสนอ
โครงการทีด่า้นล่าง 

 

 
รปูท่ี 59 แสดงตวัอยา่งขอ้เสนอโครงการทีถู่กส่งประเมนิแลว้ 

 
4) กรณีทีร่ายละเอยีดหรอืไฟลแ์นบของขอ้เสนอโครงการนัน้ไม่ถูกต้อง ใหผู้ป้ระสานฯ คลกิ

ที่  หน้าข้อเสนอโครงการที่ต้องการส่งกลับให้นักวิจยัท าการแก้ไข จากนัน้ที่ ช่อง 
“ก าหนดสถานะงาน” ใหค้ลกิเลอืก “นักวิจยัก าลงัด าเนินการ” และทีช่่อง “เหตผุลใน
การก าหนดสถานะ” ใหใ้ส่รายละเอยีดที่ต้องการใหน้ักวจิยัแก้ไข แลว้กดปุ่ม “ก าหนด
สถานะงาน” 
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รปูท่ี 60 หน้าแสดงรายการขอ้เสนอโครงการวจิยั 
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10. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมินข้อเสนอโครงการโดยผูท้รงคณุวฒิุ 
เมื่อผู้ประสานระดับคณะได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และท าการส่งข้อเสนอ

โครงการแล้ว ระบบจะส่งข้อเสนอโครงการต่อไปยงัผู้ทรงคุณวุฒแิต่ละท่านตามที่ได้เลอืกไว ้
เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒแิต่ละท่านท าการประเมนิขอ้เสนอโครงการนัน้ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการ
ดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน ” คลิกที่ “เร่ิมต้น” จากนั ้นที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ประเมิน
ข้อเสนอ” 

 

 
รปูท่ี 61 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
2) คลิกที่ “ประเมิน” หลังข้อเสนอโครงการที่ต้องการประเมินในส่วนของ “ข้อเสนอ

โครงการวิจยัท่ียงัไม่ได้ประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 62 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการประเมนิ 
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3) จะปรากฎหน้าต่างทีใ่ชใ้นการประเมนิขอ้เสนอโครงการทีเ่ลอืก โดยจะแสดงรายละเอยีด
ต่างๆ ของขอ้เสนอโครงการ พรอ้มทัง้เอกสารทีแ่นบมากบัขอ้เสนอ เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิ
ใชป้ระกอบการพจิารณา 

 

 
รปูท่ี 63 หน้าต่างการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
4) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิกรอกข้อมูลการประเมนิครบถ้วนแล้ว ให้คลกิที่ปุ่ม “บนัทึก” ซึ่งอยู่

ดา้นล่างของแบบประเมนิ 
 

 
รปูท่ี 64 แสดงการบนัทกึผลการประเมนิ 
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5) คลกิที่ “แก้ไข/ส่ง” หลงัข้อเสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขผลการประเมนิหรอืต้องการ
ส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผูป้ระสานระดบัคณะ ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิจยั
ท่ีประเมินแล้วและรอส่ง” 

 

 
รปูท่ี 65 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการประเมนิ 

 
6) ผู้ทรงคุณวุฒสิามารถท าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสานระดบัคณะได้ โดย

คลิกที่ปุ่ม “ส่ง” บันทึกการแก้ไขผลการประเมินเพียงอย่างเดียวได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 
“บนัทึกแก้ไข” หรอืแก้ไขผลการประเมนิก่อนท าการส่งได้ โดยท าการแก้ไขผลการ
ประเมนิในขอ้ทีต่อ้งการ คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกแก้ไข” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 66 แสดงการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลูการประเมนิ/ส่งผลการประเมนิ 
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7) ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั โดยผลการประเมิน
ออกมาเป็นสนับสนุน และผูท้รงคุณวุฒไิดท้ าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผูป้ระสาน
ระดบัคณะแลว้ ถอืได้ว่าเป็นอนัสิ้นสุดการท างานของระบบในส่วนนี้ แต่ถ้าหากผลการ
ประเมินเป็นอย่างอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะต้องประเมินข้อโครงการนัน้ใหม่อีกครัง้
หลงัจากที่นักวิจยัได้ท าการปรบัแก้รายละเอียดของโครงการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
นอกจากนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถดูผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยัที่ตนเคย
ประเมนิไว้ได้ จากหน้าแสดงรายการขอ้เสนอโครงการส าหรบัการประเมนิ ในส่วนของ 
“ข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีประเมินและส่งแล้ว” แต่จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมนิ
ของขอ้เสนอโครงการนัน้ไดอ้กี 

 
หมายเหต ุ ในหน้าแสดงรายการข้อเสนอโครงการวจิยัของผู้ประสานระดบัคณะ ที่ข้อเสนอ
โครงการ ชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดท้ าการประเมนิขอ้เสนอโครงการและส่งกลบัมายงัผูป้ระสานฯ 
แลว้จะเปลีย่นเป็น สีเขียว แต่ถ้ายงัยงัไม่ส่งผลการประเมนิกลบัมาชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ่านนัน้กจ็ะ
ยงัคงเป็น สีด า ซึ่งช่วยให้ผูป้ระสานฯ สามารถตดิตามผลการประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒทิี่ยงัไม่
ส่งผลการประเมนิกลบัมาไดส้ะดวกขึน้ 

 

 
รปูท่ี 67 แสดงสทีีช่ ื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีส่่งและยงัไมไ่ดส้่งผลการประเมนิกลบัมาทีผู่ป้ระสานฯ 
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11. การใช้งานระบบในส่วนของการสรปุผลการประเมินจากผูท้รงคณุวฒิุ 
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒไิด้ท าการประเมนิขอ้เสนอโครงการวจิยั และได้ส่งผลการประเมนิกลบัมา

ยงัผูป้ระสานระดบัคณะแลว้ ผูป้ระสานฯ จะต้องท าการสรปุผลการประเมนิเพื่อส่งต่อไปยงัระบบ
ในส่วนถดัไป โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“เร่ิมต้น” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“ผลการประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 68 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าสรุปผลการประเมนิ 

 
2) คลกิที ่“สรปุผล” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการด าเนินการ 

 

 
รปูท่ี 69 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการสรุปผลการประเมนิ 
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3) ผูป้ระสานระดบัคณะสามารถดูผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการของผูท้รงคุณวุฒไิด ้โดย
คลกิที ่“ผลรวมการประเมินทัว่ไป” ทีอ่ยูด่า้นล่าง 

 

 
รปูท่ี 70 หน้าต่างสรุปผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
4) ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการจากผูท้รงคุณวุฒแิต่ละท่านของ

ขอ้เสนอโครงการทีเ่ลอืก 
 

 
รปูท่ี 71 หน้าต่างแสดงผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการจากผูท้รงคุณวุฒแิต่ละท่าน 
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5) ผู้ประสานระดับคณะจะต้องท าการอ่าน สรุปผลการประเมิน และเลือกว่าข้อเสนอ
โครงการวจิยัทีถู่กประเมนินี้ควรสนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป สนับสนุนและขอใหม้กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ หรอืไม่สนับสนุนใหด้ าเนินการต่อไป พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลในหน้าสรุปผล
การประเมนิข้อเสนอโครงการวจิยั จานัน้กดปุ่ม “บนัทึก” สรุปผลการประเมนิก็จะไป
แสดงทีน่กัวจิยัเพื่อใหด้ าเนินการตามผลการประเมนิต่อไป 

 

 
รปูท่ี 72 หน้าต่างสรุปผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

 
หมายเหต ุ ในกรณีทีข่อ้เสนอโครงการวจิยัไม่จ าเป็นต้องผ่านการประเมนิจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย ์เมื่อผู้ประสานระดบัคณะท าการสรุปผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการแล้ว และสรุปผล
ออกมาเป็นสนบัสนุนใหด้ าเนินการต่อไป ขอ้เสนอโครงการนัน้จะถูกส่งต่อไปยงัระบบในส่วนของ
การท าสญัญา แต่ถ้าหากขอ้เสนอโครงการวจิยัทีผู่ป้ระสานฯ ท าการสรปุผลการประเมนิขอ้เสนอ
โครงการจ าเป็นจะต้องผ่านการประเมินจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ ผู้ประสานฯ จะต้องรอ
สรุปผลการประเมินในส่วนของการประเมินจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ด้วย จึงจะสามารถ
ด าเนินการในส่วนอื่นๆ ต่อไปได ้
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12. การใช้งานระบบในส่วนของการท าสญัญา 
เมื่อสรุปผลการประเมนิของขอ้เสนอโครงการวจิยัออกมาเป็นสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 

หรอืสนบัสนุนและขอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยนกัวจิยัไดท้ าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูในขอ้เสนอ
โครงการ และส่งกลบัมาให้ผู้ประสานระดับคณะแล้ว ผู้ประสานฯ จะสามารถด าเนินการท า
สญัญาใหก้บัขอ้เสนอโครงการวจิยันัน้ได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“เร่ิมต้น” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“ท าสญัญา” 
 

 
รปูท่ี 73 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าการท าสญัญา 

 
2) คลกิที ่“ท าสญัญา” หลงัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อ้งการท าสญัญา 

 

 
รปูท่ี 74 หน้าต่างแสดงรายการขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการท าสญัญา 
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างการท าสญัญาของขอ้เสนอโครงการที่เลอืก โดยผู้ประสานระดบั
คณะจะต้องระบุ “วนัท่ีท าสญัญา” และ “วนัท่ีส้ินสุด” นอกจากนัน้ยงัสามารถแนบไฟล์
สญัญาในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้ จากนัน้คลกิที่ปุ่ม “ส่งโครงการไป Ongoing” ซึ่ง
ถอืเป็นอนัสิน้สุดขัน้ตอนในส่วนของระบบงาน “เร่ิมต้น” และเป็นการเริม่ต้นขัน้ตอนใน
ส่วนของระบบงาน “ด าเนินการ” 

 

 
รปูท่ี 75 หน้าต่างการท าสญัญาของขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 
  



46 
 

13. การใช้งานระบบในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจยั 
ส าหรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัทีไ่ด้ท าสญัญาเรยีบรอ้ยแล้ว ถอืไดว้่าเป็นอนัสิน้สุดขัน้ตอนใน

ส่วนของระบบงาน “เร่ิมต้น” และเป็นการเริม่ต้นขัน้ตอนในส่วนของระบบงาน “ด าเนินการ” 
โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.รายงานความก้าวหน้า 2.ขอเบกิเงนิ 3.ขอ
ขยายเวลา 4.ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวจิยั 5.ขอยุติโครงการวจิยั และ 6.รายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ โดยระบบในส่วนของรายงานความก้าวหน้าจะมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “รายงาน
ความก้าวหน้า” 

 

 
รปูท่ี 76 แสดงการไปยงัหน้ารายงานความกา้วหน้า 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัโครงการวจิยัทีต่อ้งการรายงานความกา้วหน้า 

 

 
รปูท่ี 77 หน้าต่างแสดงรายการโครงการทีต่อ้งรายงานความกา้วหน้า 
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่เลอืก นักวจิยั
จะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น 

 

 
รปูท่ี 78 หน้าต่างการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

 
4) นักวจิยัจะต้องแนบรายงานความก้าวหน้าเข้ามาในระบบที่ด้านล่างของการรายงาน

ความกา้วหน้า โดยไฟลท์ีจ่ะแนบต้องอยู่ในรปูของไฟล ์PDF และต้องมขีนาดไม่เกนิ 50 
MB จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกส่ง” 

 

 
รปูท่ี 79 แสดงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
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14. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งรายงานความก้าวหน้าโดยผูป้ระสาน
ระดบัคณะ 

เมื่อนักวจิยัท าการรายงานความก้าวหน้าและส่งใหก้บัผูป้ระสานระดบัคณะแลว้ ผูป้ระสานฯ 
จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้านัน้ต่อให้กบัผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒทิ าการประเมนิ
ต่อไป โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลกิที่ “รายการ
โครงการ” 

 

 
รปูท่ี 80 แสดงการไปยงัหน้ารายการโครงการวจิยั 

 
2) ระบบจะแสดงหน้ารายการโครงการวจิยัที่อยู่ในระบบงาน “ด าเนินการ” ให้ผู้ประสาน

ระดบัคณะคลกิที่  หน้าโครงการที่ต้องการส่งประเมนิรายงานความก้าวหน้า จากนัน้
คลกิเลอืก “รายงานความก้าวหน้า” และทีช่่อง “ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีต้องการให้ประเมิน” 
ใหใ้ส่ชื่อของผูท้รงคุณวุฒ ิโดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีม่อียู่ในระบบและ
ตรงกับค าที่ผู้ประสานฯ ใส่ ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการส่ง
รายงานความกา้วหน้าใหป้ระเมนิ จากนัน้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ “ส่งโครงการ” 
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รปูท่ี 81 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวจิยัทีอ่ยูใ่นระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
3) ถา้รายงานความก้าวหน้าทีต่อ้งส่งประเมนิมผีูท้รงคุณวุฒมิากกว่า 1 ท่าน ใหผู้ป้ระสานฯ 

ท าซ ้าขัน้ตอนในข้อที่ 2 โดยใส่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ลงไปแทน โดยรายงาน
ความก้าวหน้าที่ถูกส่งประเมินแล้วจะมีสถานะงานเป็น “โครงการอยู่ระหว่างการ
ประเมินของผู้ทรงคณุวฒิุ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นผูป้ระเมนิ
รายงานความกา้วหน้าทีด่า้นล่าง 

 

 
รปูท่ี 82 แสดงตวัอยา่งรายงานความกา้วหน้าทีถู่กส่งประเมนิแลว้ 
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15. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมินรายงานความก้าวหน้าโดย
ผูท้รงคณุวฒิุ 

เมื่อผู้ประสานระดับคณะได้ท าการส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว ระบบจะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าต่อไปยงัผูท้รงคุณวุฒแิต่ละท่านตามที่ได้เลอืกไว้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒแิต่ละท่าน
ท าการประเมนิรายงานความก้าวหน้านัน้ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลกิที่ “ประเมิน
รายงานความก้าวหน้า” 

 

 
รปูท่ี 83 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าการประเมนิรายงานความก้าวหน้า 

 
2) คลิกที่  “ประเมิน ” หลังรายงานความก้าวหน้าที่ต้องการประเมินในส่วนของ 

“โครงการวิจยัท่ียงัไม่ได้ประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 84 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าส าหรบัการประเมนิ 
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3) จะปรากฎหน้าต่างที่ใช้ในการประเมินรายงานความก้าวหน้าที่เลือก โดยจะแสดง
รายละเอยีดต่างๆ ของรายงานความก้าวหน้านัน้ พรอ้มทัง้เอกสารทีแ่นบมากบัรายงาน
ความกา้วหน้า เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒใิชป้ระกอบการพจิารณา 

 

 
รปูท่ี 85 หน้าต่างการประเมนิรายงานความกา้วหน้า 

 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเลือก “เห็นชอบผลงานดังกล่าว ” หากยอมรับรายงาน

ความก้าวหน้านั ้น หรือ “ไม่เห็นชอบผลงานดังกล่าว” หากไม่ยอมรบัรายงาน
ความก้าวหน้านัน้ พรอ้มทัง้ใส่รายละเอียดของการประเมนิหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” ซึง่อยูด่า้นล่างของแบบประเมนิ 

 

 
รปูท่ี 86 แสดงการบนัทกึผลการประเมนิ 

 
5) คลิกที่ “แก้ไข/ส่ง” หลงัรายงานความก้าวหน้าที่ต้องการแก้ไขผลการประเมินหรอื

ตอ้งการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผูป้ระสานระดบัคณะ ในส่วนของ “โครงการวิจยัท่ี
ประเมินแล้ว และรอส่ง” 
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รปูท่ี 87 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าส าหรบัการประเมนิ 

 
6) ผู้ทรงคุณวุฒสิามารถท าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสานระดบัคณะได้ โดย

คลิกที่ปุ่ม “ส่ง” บันทึกการแก้ไขผลการประเมินเพียงอย่างเดียวได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 
“บนัทึกแก้ไข” หรอืแก้ไขผลการประเมนิก่อนท าการส่งได้ โดยท าการแก้ไขผลการ
ประเมนิในส่วนทีต่อ้งการ คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกแก้ไข” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 88 แสดงการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลูการประเมนิ/ส่งผลการประเมนิ 

 
7) ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการประเมนิรายงานความก้าวหน้า โดยผลการประเมนิ

ออกมาเป็นเหน็ชอบ และผู้ทรงคุณวุฒไิด้ท าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสาน
ระดบัคณะแลว้ ถอืไดว้่าเป็นอนัสิน้สุดการรายงานความก้าวหน้าในครัง้นี้ แต่ถ้าหากผล
การประเมนิเป็นไม่เหน็ชอบ ผู้ทรงคุณวุฒอิาจจะต้องประเมนิรายงานความก้าวหน้านี้
ใหม่อกีครัง้หลงัจากที่นักวจิยัได้ท าการปรบัแก้รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้า
ตามข้อเสนอแนะแล้ว นอกจากนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถดูผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าที่ตนเคยประเมนิไว้ได้ จากหน้าแสดงรายการรายงานความก้าวหน้า
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ส าหรบัการประเมนิ ในส่วนของ “โครงการวิจยัท่ีส่งแล้ว” แต่จะไม่สามารถแก้ไขผล
การประเมนิของรายงานความกา้วหน้านัน้ไดอ้กี 

8) เมื่อผูท้รงคุณวุฒทิ าการประเมนิรายงานความก้าวหน้าและส่งผลการประเมนิกลบัมายงั
ผู้ประสานระดับคณะแล้ว ผู้ประสานจะต้องปรบัสถานะงานของโครงการนัน้ เพื่อให้
นกัวจิยัสามารถด าเนินการอื่นๆ ต่อไปได ้โดยไปทีห่น้า “รายการโครงการวิจยั” คลกิที ่
 หน้าโครงการที่ต้องการปรบัสถานะงาน จากนัน้ในส่วน “ก าหนดสถานะงาน” ให้
เลอืก “รายงานความก้าวหน้า” ส าหรบัโครงการที่ต้องมกีารรายงานความก้าวหน้า
มากกว่าหนึ่งครัง้ หรือ “รายงานฉบับสมบูรณ์ ” ส าหรบัโครงการที่มีการรายงาน
ความก้าวหน้าเพยีงครัง้เดยีว หรอื “แก้ไขรายงานความก้าวหน้า” ส าหรบัโครงการที่
ต้องมกีารส่งรายงานความก้าวหน้าให้ประเมนิใหม่หลงัจากท าการปรบัแก้รายละเอยีด
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ใส่รายละเอียดของการปรบัสถานะงานของ
โครงการใน “เหตผุลในการก าหนดสถานะ” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ก าหนดสถานะงาน” 

 

 
รปูท่ี 89 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวจิยัทีอ่ยูใ่นระบบงาน “ด าเนินการ” 
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16. การใช้งานระบบในส่วนของการรายงานฉบบัสมบรูณ์โดยนักวิจยั 
ส าหรบัโครงการวิจยัที่ผ่านการประเมินรายงานความก้าวหน้าแล้ว นักวิจยัจะสามารถ

ด าเนินการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “รายงาน

ความฉบบัสมบรูณ์” 
 

 
รปูท่ี 90 แสดงการไปยงัหน้ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัโครงการวจิยัทีต่อ้งการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

 
รปูท่ี 91 หน้าต่างแสดงรายการโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างทีใ่ชใ้นการกรอกรายละเอยีดรายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการที่
เลอืก โดยนกัวจิยัจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น 

 

 
รปูท่ี 92 หน้าต่างทีใ่ชใ้นการกรอกรายละเอยีดรายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการวจิยั 

 
4) นักวิจ ัยจะต้องแนบรายงานฉบับสมบูรณ์ เข้ามาในระบบที่ด้านล่างของการกรอก

รายละเอยีดของรายงานฉบบัสมบรูณ์ โดยไฟลท์ีจ่ะแนบตอ้งอยูใ่นรปูของไฟล ์PDF และ
ตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 50 MB จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกส่ง” 

 

 
รปูท่ี 93 แสดงการส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ของโครงการวจิยั 
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17. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์โดยผูป้ระสาน
ระดบัคณะ 

เมื่อนักวจิยัท าการกรอกรายละเอยีดของรายงานฉบบัสมบูรณ์และส่งให้กบัผู้ประสานระดบั
คณะแล้ว ผู้ประสานฯ จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์นั ้นต่อให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
ผูท้รงคุณวุฒทิ าการประเมนิต่อไป โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลกิที่ “รายการ
โครงการ” 

 

 
รปูท่ี 94 แสดงการไปยงัหน้ารายการโครงการวจิยั 

 
2) ระบบจะแสดงหน้ารายการโครงการวจิยัที่อยู่ในระบบงาน “ด าเนินการ” ให้ผู้ประสาน

ระดบัคณะคลกิที่  หน้าโครงการที่ต้องการส่งประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์ จากนัน้
คลกิเลอืก “รายงานฉบบัสมบูรณ์” และที่ช่อง “ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องการให้ประเมิน” 
ใหใ้ส่ชื่อของผูท้รงคุณวุฒ ิโดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิีม่อียู่ในระบบและ
ตรงกับค าที่ผู้ประสานฯ ใส่ ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการส่ง
รายงานฉบบัสมบรูณ์ใหป้ระเมนิ จากนัน้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ “ส่งโครงการ” 
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รปูท่ี 95 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวจิยัทีอ่ยูใ่นระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
3) ถ้ารายงานฉบบัสมบูรณ์ทีต่้องส่งประเมนิมผีูท้รงคุณวุฒมิากกว่า 1 ท่าน ใหผู้้ประสานฯ 

ท าซ ้าขัน้ตอนในขอ้ที่ 2 โดยใส่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ่านอื่นๆ ลงไปแทน โดยรายงานฉบบั
สมบูรณ์ที่ถูกส่งประเมนิแล้วจะมสีถานะงานเป็น “โครงการอยู่ระหว่างการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวฒิุ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้รงคุณวุฒทิี่เป็นผูป้ระเมนิรายงาน
ความกา้วหน้าทีด่า้นล่าง 

 

 
รปูท่ี 96 แสดงตวัอยา่งรายงานความกา้วหน้าทีถู่กส่งประเมนิแลว้ 
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18. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมินรายงานฉบบัสมบรูณ์โดย
ผูท้รงคณุวฒิุ 

เมื่อผู้ประสานระดบัคณะได้ท าการส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งรายงานฉบบั
สมบูรณ์ต่อไปยงัผู้ทรงคุณวุฒแิต่ละท่านตามที่ไดเ้ลอืกไว ้เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒแิต่ละท่านท าการ
ประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์นัน้ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลกิที่ “ประเมิน
รายงานฉบบัสมบรูณ์” 

 

 
รปูท่ี 97 แสดงขัน้ตอนการไปยงัหน้าการประเมนิรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 
2) คลิกที่  “ประเมิน ” หลังรายงานฉบับสมบู รณ์ ที่ ต้องการประเมิน ในส่วนของ 

“โครงการวิจยัท่ียงัไม่ได้ประเมิน” 
 

 
รปูท่ี 98 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าส าหรบัการประเมนิ 
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์ที่เลือก โดยจะแสดง
รายละเอยีดต่างๆ ของรายงานฉบบัสมบูรณ์นัน้ พรอ้มทัง้เอกสารที่แนบมากบัรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒใิชป้ระกอบการพจิารณา ผูท้รงคุณวุฒจิะตอ้งกรอกผล
การประเมนิในส่วนต่างๆ ใหค้รบถว้น 

 

 
รปูท่ี 99 หน้าต่างการประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถใส่รายละเอียดของการประเมินหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได ้

จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” ซึง่อยูด่า้นล่างของแบบประเมนิ 
 

 
รปูท่ี 100 แสดงการบนัทกึผลการประเมนิ 
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5) คลิกที่ “แก้ไข/ส่ง” หลังรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ต้องการแก้ไขผลการประเมินหรือ
ตอ้งการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผูป้ระสานระดบัคณะ ในส่วนของ “โครงการวิจยัท่ี
ประเมินแล้วและรอส่ง” 

 

 
รปูท่ี 101 หน้าต่างแสดงรายการรายงานฉบบัสมบูรณ์ส าหรบัการประเมนิ 

 
6) ผู้ทรงคุณวุฒสิามารถท าการส่งผลการประเมนิกลบัไปยงัผู้ประสานระดบัคณะได้ โดย

คลิกที่ปุ่ม “ส่ง” บันทึกการแก้ไขผลการประเมินเพียงอย่างเดียวได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 
“บนัทึกแก้ไข” หรอืแก้ไขผลการประเมนิก่อนท าการส่งได้ โดยท าการแก้ไขผลการ
ประเมนิในส่วนทีต่อ้งการ คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกแก้ไข” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ส่ง” 

 

 
รปูท่ี 102 แสดงการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลูการประเมนิ/ส่งผลการประเมนิ 
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7) ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผลการประเมิน

ออกมาเป็นผ่านเกณฑก์ารประเมนิ และผูท้รงคุณวุฒไิดท้ าการส่งผลการประเมนิกลบัไป
ยงัผู้ประสานระดบัคณะแล้ว ถอืได้ว่าเป็นอนัสิ้นสุดการส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ แต่ถ้า
หากผลการประเมนิเป็นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะต้องประเมิน
รายงานฉบบัสมบูรณ์นี้ใหม่อกีครัง้หลงัจากที่นักวจิยัได้ท าการปรบัแก้รายละเอยีดของ
รายงานฉบบัสมบูรณ์ตามขอ้เสนอแนะแล้ว นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒสิามารถดูผลการ
ประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์ทีต่นเคยประเมนิไวไ้ด ้จากหน้าแสดงรายการรายงานฉบบั
สมบูรณ์ส าหรบัการประเมนิ ในส่วนของ “โครงการวิจยัท่ีส่งแล้ว” แต่จะไม่สามารถ
แกไ้ขผลการประเมนิของรายงานฉบบัสมบูรณ์นัน้ไดอ้กี 

8) เมื่อผูท้รงคุณวุฒทิ าการประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์และส่งผลการประเมนิกลบัมายงัผู้
ประสานระดบัคณะแลว้ ผูป้ระสานจะต้องปรบัสถานะงานของโครงการนัน้เพื่อใหน้กัวจิยั
สามารถด าเนินการอื่นๆ ต่อไปได้ โดยไปที่หน้า “รายการโครงการวิจยั” คลกิที่  
หน้าโครงการทีต่้องการปรบัสถานะงาน จากนัน้ในส่วน “ก าหนดสถานะงาน” ใหเ้ลอืก 
“โครงการวิจยัเสรจ็ส้ิน” ส าหรบัโครงการที่ผลการประเมนิรายงานฉบบัสมบูรณ์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  และถือได้ว่ าเป็นอันสิ้นสุดขัน้ตอนในส่วนของระบบงาน 
“ด าเนินการ” หรอืเลอืก “แก้ไขรายงานฉบบัสมบูรณ์” ส าหรบัโครงการทีต่้องมกีารส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ประเมินใหม่หลังจากท าการปรับแก้รายละเอียดตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ใส่รายละเอยีดของการปรบัสถานะงานของโครงการ
ใน “เหตผุลในการก าหนดสถานะ” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ก าหนดสถานะงาน” 

 

 
รปูท่ี 103 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวจิยัทีอ่ยูใ่นระบบงาน “ด าเนินการ” 
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19. การใช้งานระบบในส่วนของการขอเบิกเงินโดยนักวิจยั 
นอกเหนือจากการส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว นักวิจยัยัง

สามารถใช้ระบบในส่วนอื่นๆ ได้ดังนี้  1.ขอเบิกเงิน 2.ขอขยายเวลา 3.ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการวิจยั และ 4.ขอยุติโครงการวิจยั โดยระบบในส่วนของขอเบิกเงนิจะมี
ขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“ด าเนินการ” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“ขอเบิกเงิน” 
 

 
รปูท่ี 104 แสดงการไปยงัหน้าขอเบกิเงนิ 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัโครงการวจิยัทีต่อ้งการด าเนินการขอเบกิเงนิ 

 

 
รปูท่ี 105 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการด าเนินการขอเบกิเงนิ 
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3) เลอืก “ขออนุมติัเบิกเงินอุดหนุนการวิจยั” จากนัน้ทีใ่ส่จ านวนเงนิที่ต้องการเบกิเป็น
ตัวเลขและตัวอักษรตามล าดับที่ช่อง “จ านวนเงินทัง้ส้ิน (บาท)” และคลิกที่ปุ่ม 
“บนัทึก” 

 

 
รปูท่ี 106 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดการขอเบกิเงนิ 

 
4) นักวจิยัสามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอเบกิได้ โดยที ่

“หน้ารายการโครงการส าหรบัการด าเนินการขอเบิกเงิน” ในส่วนของ “ท ารายการ
แล้ว” ให้นักวิจยัคลิกที่ปุ่ม “ด าเนินการ” จากนัน้คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” หาก
ต้องการดูผลการตรวจสอบการขอเบิกเงนิที่ได้บันทึกไว้ หรอืคลิกที่ “แก้ไข” หาก
ตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีดการขอเบกิเงนิทีไ่ดบ้นัทกึไว้ หรอืคลกิที ่“พิมพ”์ หากตอ้งการ
พมิพร์ายละเอยีดการขอเบกิเงนิทีไ่ดบ้นัทกึไว ้

 

 
รปูท่ี 107 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการด าเนินการขอเบกิเงนิ 
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5) เมื่อนักวจิยัคลกิที ่“ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอเบกิ
เงนิ 

 

 
รปูท่ี 108 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอเบกิเงนิ 
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20. การใช้งานระบบในส่วนของการขอขยายเวลาโดยนักวิจยั 
เมือ่นกัวจิยัไม่สามารถด าเนินโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามเวลาทีร่ะบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการวจิยั

ได้ นักวิจยัสามารถขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการจากระบบได้ โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลกิที่ “ขอขยาย
เวลา” 

 

 
รปูท่ี 109 แสดงการไปยงัหน้าขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัโครงการวจิยัทีต่อ้งการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 

 

 
รปูท่ี 110 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 
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3) ที่ช่อง “ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจยั” ให้ใส่ วัน/เดือน/ปี ที่
ต้องการ และที่ช่อง “เหตุผลจาก” ให้ใส่รายละเอียดของปญัหาที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” 

 

 
รปูท่ี 111 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 

 
4) นักวจิยัสามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพมิพ์รายละเอยีดการขอขยายเวลาการ

ด าเนินโครงการได้ โดยที่ “หน้ารายการโครงการส าหรบัการขอขยายเวลาการ
ด าเนินโครงการ” ในส่วนของ “ท ารายการแล้ว” ให้นักวจิยัคลกิที่ปุ่ม “ด าเนินการ” 
จากนัน้คลกิที่ “ผลการตรวจสอบ” หากต้องการดูผลการตรวจสอบการขอขยายเวลา 
หรอืคลกิที ่“แก้ไข” หากตอ้งการแก้ไขรายละเอยีดการขอขยายเวลา หรอืคลกิที ่“พิมพ”์ 
หากตอ้งการพมิพร์ายละเอยีดการขอขยายเวลาทีไ่ดบ้นัทกึไว ้

 

 
รปูท่ี 112 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 
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5) เมื่อนักวจิยัคลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอ
ขยายเวลาการด าเนินโครงการวจิยั 

 

 
รปูท่ี 113 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 
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21. การใช้งานระบบในส่วนของการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
โดยนักวิจยั 

ในกรณีที่นักวจิยัก าลงัด าเนินการโครงการวจิยั แล้วจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด
ของโครงการบางส่วน นักวจิยัสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจากระบบได ้โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน ” คลิกที่  “ด าเนินการ” จากนั ้นที่  “เมนูด้านซ้าย ” คลิกที่  “ขอ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั” 

 

 
รปูท่ี 114 แสดงการไปยงัหน้าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 

 
2) คลิกที่  “ด าเนินการ” หลังโครงการวิจัยที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการวจิยั 
 

 
รปูท่ี 115 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 
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3) ถ้าหากต้องการเปลี่ยนหวัหน้าโครงการวจิยั ให้ใส่ชื่อนักวจิยัท่านอื่นทีช่่อง “ขอเปล่ียน
หวัหน้าโครงการวิจยั เป็น” หรอืถ้าหากต้องการเปลีย่นชื่อโครงการวจิยั ใหใ้ส่ชื่อเรือ่ง
ใหม่ที่ช่อง “ขอเปล่ียนช่ือโครงการวิจยั เป็น (ช่ือเร่ืองใหม่)” หรอืถ้าหากต้องการให้
ช่วยอนุมตับิางอย่าง ใหใ้ส่รายละเอยีดของสิง่ทีต่้องการให้ช่วยอนุมตัทิีช่่อง “ขออนุมติั 
(โปรดระบุ)” และใส่เหตุผลในการขอเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจยัที่ช่อง 
“เหตผุลการเปล่ียนรายละเอียดโครงการ (ต้องกรอก)” จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” 

 

 
รปูท่ี 116 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 

 
4) นักวจิยัสามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการวิจัย ได้ โดยที่  “หน้ารายการโครงการส าหรับการขอ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั” ในส่วนของ “ท ารายการแล้ว” ให้นักวจิยั
คลกิที่ปุ่ม “ด าเนินการ” จากนัน้คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” หากต้องการดูผลการ
ตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยัที่ได้บันทึกไว้ หรอืคลิกที ่
“แก้ไข” หากต้องการแก้ไขรายละเอยีดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยัที่
ได้บันทึกไว้ หรอืคลิกที่ “พิมพ์” หากต้องการพิมพ์รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดโครงการวจิยัทีไ่ดบ้นัทกึไว ้
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รปูท่ี 117 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 

 
5) เมื่อนักวจิยัคลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 
 

 
รปูท่ี 118 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการวจิยั 
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22. การใช้งานระบบในส่วนของการขอยติุโครงการวิจยัโดยนักวิจยั 
ในกรณีทีน่กัวจิยัก าลงัด าเนินการโครงการวจิยั แลว้เกดิเหตุสุดวสิยัท าใหน้ักวจิยัไม่สามารถ

ด าเนินโครงการวิจยัให้แล้วเสร็จได้ นักวิจยัสามารถขอยุติโครงการวิจยัจากระบบได้ โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “ด าเนินการ” จากนัน้ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ขอยุติ
โครงการวิจยั” 

 

 
รปูท่ี 119 แสดงการไปยงัหน้าขอยตุโิครงการวจิยั 

 
2) คลกิที ่“ด าเนินการ” หลงัโครงการวจิยัทีต่อ้งการขอยตุโิครงการวจิยั 

 

 
รปูท่ี 120 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอยตุโิครงการวจิยั 
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3) ที่ช่อง “เหตุผลจาก (ต้องกรอก)” ให้ใส่รายละเอียดของปญัหาที่ท าให้นักวิจยัไม่
สามารถด าเนินการโครงการจนแลว้เสรจ็ได้ ทีช่่อง “โดยข้าพเจ้าได้รบัเงินทุนวิจยัไป
แล้ว” ใหใ้ส่จ านวนครัง้ทีไ่ดร้บัเงนิทุนวจิยัเพื่อน าไปใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ และที่
ช่อง “จ านวนเงิน” ให้ใส่จ านวนเงนิทุนวจิยัรวมที่น าไปใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
แลว้ จากนัน้เลอืกว่านักวจิยัจะต้องคนืเงนิทุนวจิยัเป็นแบบ “เตม็จ านวน” หรอื “ส่วนท่ี
เหลือ” และทีช่่อง “เป็นจ านวนเงิน” ใหใ้ส่จ านวนเงนิทุนวจิยัรวมทีน่กัวจิยัจะตอ้งคนื 

 

 
รปูท่ี 121 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดการขอยตุโิครงการวจิยั 

 
4) ตรวจสอบรายละเอยีดการขอยุตโิครงการที่ไดก้รอกไว ้จากนัน้แนบไฟล์ “ใบส าคญัรบั

เงิน” ของเงนิทุนทีไ่ดใ้ชไ้ปในการด าเนินโครงการแต่ละครัง้ และคลกิทีปุ่ม่ “บนัทึกส่ง” 
 

 
รปูท่ี 122 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดการขอยตุโิครงการวจิยั (ต่อ) 
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5) นักวจิยัสามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพมิพร์ายละเอยีดการขอยุตโิครงการวจิยั
ได ้โดยที่ “หน้ารายการโครงการส าหรบัการขอยุติโครงการวิจยั” ในส่วนของ “ท า
รายการแล้ว” ให้นักวจิยัคลกิที่ปุ่ม “ด าเนินการ” จากนัน้คลกิที่ “ผลการตรวจสอบ” 
หากต้องการดูผลการตรวจสอบการขอยุติโครงการวิจยัที่ได้บันทึกไว้ หรอืคลิกที ่
“แก้ไข” หากตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีดการขอยุตโิครงการวจิยัทีไ่ดบ้นัทกึไว ้หรอืคลกิที ่
“พิมพ”์ หากตอ้งการพมิพร์ายละเอยีดการขอยตุโิครงการวจิยัทีไ่ดบ้นัทกึไว ้

 

 
รปูท่ี 123 หน้าต่างแสดงรายการโครงการส าหรบัการขอยตุโิครงการวจิยั 

 
6) เมื่อนักวจิยัคลกิที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอยุติ

โครงการวจิยั 
 

 
รปูท่ี 124 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอยตุโิครงการวจิยั  



74 
 

23. การใช้งานระบบในส่วนของระบบค้นหาโครงการ 
นกัวจิยัและผูป้ระสานฯ หรอืผูใ้ชง้านในกลุ่มอื่นๆ สามารถใชง้านระบบคน้หาโครงการ เพื่อดู

รายละเอยีดของโครงการทีม่อียู่ในระบบ หรอืช่วยในการตรวจสอบความซ ้าซอ้นของโครงการที่
ตอ้งการท าได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที่ “เมนูด้านบน” คลกิที่ “ระบบค้นหา” จากนัน้ใส่ค าค้น (Keyword) ของโครงการที่
ตอ้งการท าการคน้หาในช่องคน้หา แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ค้นหา” 

 

 
รปูท่ี 125 แสดงการใชง้านระบบคน้หาโครงการ 

 
2) ระบบจะแสดงจ านวนโครงการทัง้หมดทีพ่บ และรายละเอยีดของโครงการแบบยอ่ 

 

 
รปูท่ี 126 หน้าต่างของระบบคน้หาโครงการ 
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3) หากผู้ที่ท าการค้นหาโครงการเป็นผู้ประสานระดบัคณะหรอืผู้ประสานหน่วยงาน ผู้
ประสานฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่พบได้ โดยคลิกที่ “ช่ือของ
โครงการวิจัย” ที่ต้องการดูรายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ
โครงการวจิยันัน้ขึน้มา 

 

 
รปูท่ี 127 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดโครงการวจิยั 
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24. การใช้งานระบบในส่วนของการจดัการทนุวิจยัโดยผูป้ระสานฯ 
ผูป้ระสานระดบัคณะและผูป้ระสานหน่วยงานจะสามารถสรา้ง แก้ไข และลบทุนวจิยัภายใน

ระบบได ้โดยผูป้ระสานระดบัคณะจะสามารถบรหิารจดัการไดเ้ฉพาะทุนวจิยัทีเ่ป็นของคณะทีต่น
สงักัดเท่านัน้ แต่ผู้ประสานหน่วยงานจะสามารถบรหิารจดัการทุนวิจยัทัง้หมดภายในระบบ 
รวมถงึทุนงบประมาณแผ่นดนิได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“เร่ิมต้น” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิที ่“จดัการทุนวิจยั” 
 

 
รปูท่ี 128 แสดงการไปยงัหน้าจดัการทุนวจิยั 

 
2) ระบบจะแสดงหน้าต่างการจดัการทุนวจิยั ผู้ประสานฯ สามารถประกาศทุนวจิยัใหม่ได ้

โดยคลิกที่ “ประกาศทุนใหม่” ดูรายละเอียดทุนวิจยัที่มีอยู่ในระบบได้โดยคลิกที ่
“รายละเอียด” หลงัทุนวจิยัที่ต้องการดูรายละเอยีด แก้ไขรายละเอยีดทุนวจิยัที่มอียู่ใน
ระบบไดโ้ดยคลกิที ่“แก้ไข” หลงัทุนวจิยัทีต่้องการแก้ไขรายละเอยีด และลบทุนวจิยัที่มี
อยูใ่นระบบไดโ้ดยคลกิที ่“ลบ” หลงัทุนวจิยัทีต่อ้งการลบ 

 

 
รปูท่ี 129 หน้าต่างแสดงการจดัการทุนวจิยั 
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3) กรณีที่ต้องการประกาศทุนวจิยัใหม่ ที่หน้าการจดัการทุนวจิยั คลิกที่ “ประกาศทุน
ใหม่” ระบบจะแสดงหน้าต่างการประกาศทุนวจิยัใหม่ ใหผู้ป้ระสานฯ กรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ของทุนวจิยั แลว้คลกิที่ปุ่ม “ประกาศทุน” แต่ถ้าหากต้องการยอ้นกลบัไปที่หน้า
การจดัการทุนวจิยัใหค้ลกิที ่“รายการทุนวิจยั” 

 

 
รปูท่ี 130 หน้าต่างแสดงการประกาศทุนวจิยัใหม่ 

 
 ช่ือทุน ใส่ชื่อทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศ 

 ค าอธิบาย ใส่รายละเอยีดทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศ 

 ปีงบประมาณ เลอืกปีงบประมาณของทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศ 

 งบประมาณทัง้หมด (บาท) ใส่จ านวนงบประมาณทัง้หมดของทุนวจิยัทีต่อ้งการ
ประกาศ 

 งบประมาณท่ีขอได้สงูสดุ (บาท) ใส่จ านวนงบประมาณสงูสุดทีส่ามารถขอไดต่้อ
หนึ่งโครงการ 

 วนัท่ีเร่ิมต้นรบัข้อเสนอ วนัทีเ่ริม่รบัขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 วนัท่ีส้ินสดุการรบัข้อเสนอ วนัสุดทา้ยของการรบัขอ้เสนอโครงการวจิยั 

 สงักดัเจ้าของทุน เลอืกสงักดัของทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศ 



78 
 

 ลกัษณะทุน เลอืกลกัษณะของทุน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
o เงนิงบประมาณแผ่นดนิ แหล่งทุนวจิยัมาจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
o เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั แหล่งทุนวจิยัมาจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
o เงนิรายไดห้น่วยงาน แหล่งทุนวจิยัมาจากรายไดข้องคณะ/กอง/สถาบนั/ส านกั 
o ส าหรบัการวจิยัในมนุษย ์ไม่มกีารจดัสรรทุนวจิยั ใชส้ าหรบัโครงการวจิยัทีม่กีาร

ท าวจิยัในมนุษยแ์ละตอ้งการเพยีงหนงัสอืรบัรอง เพื่อน าไปเป็นหลกัฐานประกอบ
ในการขอทุนวจิยัอื่นๆ ในอนาคต 

o แหล่งทุนอืน่ๆ แหล่งทุนวจิยัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากแหล่งทุนวจิยัขา้งตน้ 
 อนุญาตให้นักวิจยัต่างสงักดัสมคัรทุนได้ หากตอ้งการใหน้กัวจิยัทีม่สีงักดัไมต่รง

กบัสงักดัของทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศสามารถสมคัรทุนได ้ใหค้ลกิที่  
 หมายเหต ุใส่หมายเหตุอื่นๆ ของทุนวจิยัทีต่อ้งการประกาศ (ถา้ม)ี 

 
4) กรณีที่ต้องการดูรายละเอียดทุนวจิยัที่มอียู่ในระบบ ที่หน้าการจดัการทุนวจิยั คลกิที ่

“รายละเอียด” หลงัทุนวจิยัทีต่้องการดูรายละเอยีด ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอยีด
ของทุนวจิยัที่เลอืก หากต้องการแก้ไขรายละเอยีดของทุนวจิยัให้คลกิที ่“แก้ไข” แต่ถ้า
หากตอ้งการยอ้นกลบัไปทีห่น้าการจดัการทุนวจิยัใหค้ลกิที ่“รายการทุน” 

 

 
รปูท่ี 131 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดทุนวจิยั 

 
5) กรณีทีต่้องการแก้ไขรายละเอยีดทุนวจิยัทีม่อียูใ่นระบบ ทีห่น้าการจดัการทุนวจิยั คลกิที ่

“แก้ไข” หลงัทุนวิจยัที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าต่างการแก้ไข
รายละเอยีดของทุนวจิยัทีเ่ลอืก ท าการแกไ้ขรายละเอยีดของทุน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “บนัทึก” 
แต่ถา้หากตอ้งการยอ้นกลบัไปทีห่น้าการจดัการทุนวจิยัใหค้ลกิที ่ “รายการทุน” 
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รปูท่ี 132 หน้าต่างการแกไ้ขรายละเอยีดทุนวจิยั 

 
6) กรณีทีต่อ้งการลบทุนวจิยัทีม่อียู่ในระบบ ทีห่น้าการจดัการทุนวจิยั คลกิที ่“ลบ” หลงัทุน

วจิยัทีต่้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างการลบทุนวจิยัทีเ่ลอืก จากนัน้คลกิที่ปุ่ม “ลบ” 
แต่ถา้หากตอ้งการยอ้นกลบัไปทีห่น้าการจดัการทุนวจิยัใหค้ลกิที ่ “รายการทุน” 

 

 
รปูท่ี 133 หน้าต่างการลบทุนวจิยั 
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หมายเหต ุ ผู้ประสานฯ จะสามารถท าการลบทุนวิจยัได้ ก็ต่อเมื่อทุนวิจยันัน้ไม่มี
ขอ้เสนอโครงการใดๆ เลอืกอยู่ โดยในหน้าต่างการลบทุนวจิยั ระบบจะแสดงปุ่ม “ลบ” 
เพื่อใช้ในการลบทุนวิจยันัน้ แต่ถ้าหากทุนวิจยัที่ต้องการลบมีข้อเสนอโครงการใด
โครงการหน่ึงเลอืกอยู่ ระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ลบ” แต่จะแสดงข้อความแจ้งเตือนแทน 
เพื่อใหผู้ป้ระสานฯ ไปด าเนินการจดัการขอ้เสนอโครงการเหล่านัน้ก่อน 

 

 
รปูท่ี 134 แสดงทุนวจิยัทีไ่ม่สามารถลบได้ 
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25. การใช้งานระบบในส่วนของการออกรายงานโดยผูป้ระสานหน่วยงาน 
ผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่ม “ผู้ประสานหน่วยงาน” สามารถใช้งานระบบออกรายงาน เพื่อน า

ขอ้มลูไปใชว้เิคราะหต่์อ หรอืน าเสนอต่อผูบ้รหิารได ้โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
1) ที ่“เมนูด้านบน” คลกิที ่“ออกรายงาน” จากนัน้ที ่“เมนูด้านซ้าย” คลกิเลอืกระบบงาน

ทีต่อ้งการออกรายงาน แลว้คลกิเลอืกรปูแบบของรายงาน 
 

 
รปูท่ี 135 หน้าต่างการออกรายงาน 

 
2) โดยรปูแบบของรายงานในแต่ละระบบงาน มดีงันี้ 

 เร่ิมต้น ประกอบไปดว้ย 
o รายงานแบบก าหนดเอง 

 ด าเนินการ ประกอบไปดว้ย 
o รายงานแบบก าหนดเอง 
o รายงานภาพรวมตามปีงบประมาณ 
o รายงานภาพรวมตามทุนวจิยั 
o รายงานภาพรวมตามหน่วยงาน 

 ส้ินสดุโครงการ ประกอบไปดว้ย 
o รายงานแบบก าหนดเอง 

 
3) กรณีที่เลือก “รายงานแบบก าหนดเอง” จากระบบงาน “เร่ิมต้น” ระบบจะแสดง

หน้าต่างการออกรายงานแบบก าหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลอืกข้อมูลที่ต้องการน ามา
ออกรายงาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ออกรายงาน” ทีอ่ยูด่า้นล่างของหน้าต่าง 
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รปูท่ี 136 แสดงการออกรายงานแบบก าหนดเองจากระบบงาน “เริม่ต้น” 

 

 
รปูท่ี 137 แสดงรายงานแบบก าหนดเองจากระบบงาน “เริม่ตน้” 

 
4) กรณีที่เลอืก “รายงานแบบก าหนดเอง” จากระบบงาน “ด าเนินการ” ระบบจะแสดง

หน้าต่างการออกรายงานแบบก าหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลอืกข้อมูลที่ต้องการน ามา
ออกรายงาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ออกรายงาน” ทีอ่ยูด่า้นล่างของหน้าต่าง 

 

 
รปูท่ี 138 แสดงการออกรายงานแบบก าหนดเองจากระบบงาน “ด าเนินการ” 
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5) กรณีที่ต้องการ “รายงานภาพรวมตามปีงบประมาณ” จากระบบงาน “ด าเนินการ” 
สามารถท าได้โดย ที่ “เมนูด้านซ้าย” ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ “รายงานด าเนินการ” 
จากนัน้คลิกที่ “รายงานภาพรวมตามปีงบประมาณ ” ระบบจะแสดงหน้ารายงาน
ภาพรวมตามปีงบประมาณขึน้มา 

 

 
รปูท่ี 139 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามปีงบประมาณจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 

 
รปูท่ี 140 แสดงรายงานภาพรวมตามปีงบประมาณจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
6) กรณีทีต่อ้งการ “รายงานภาพรวมตามทุนวิจยั” จากระบบงาน “ด าเนินการ” สามารถ

ท าไดโ้ดย ที ่“เมนูด้านซ้าย” ใหผู้ป้ระสานฯ คลกิที ่“รายงานด าเนินการ” จากนัน้คลกิ
ที่ “รายงานภาพรวมตามทุนวิจยั” ระบบจะแสดงหน้าต่างการออกรายงานภาพรวม
ตามทุนวจิยัขึน้มา 
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รปูท่ี 141 แสดงการไปยงัหน้าการออกรายงานภาพรวมตามทุนวจิยัจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
7) ใหผู้ป้ระสานฯ เลอืกรปูแบบของขอ้มลูทีต่อ้งการน ามาออกรายงาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ออก

รายงาน” ระบบจะแสดงหน้ารายงานภาพรวมตามทุนวจิยัขึน้มา 
 

 
รปูท่ี 142 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามทุนวจิยัจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 

 
รปูท่ี 143 แสดงรายงานภาพรวมตามทุนวจิยัจากระบบงาน “ด าเนินการ” 
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8) กรณีที่ต้องการ “รายงานภาพรวมตามหน่วยงาน” จากระบบงาน “ด าเนินการ” 
สามารถท าได้โดย ที่ “เมนูด้านซ้าย” ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ “รายงานด าเนินการ” 
จากนัน้คลกิที่ “รายงานภาพรวมตามหน่วยงาน” ระบบจะแสดงหน้าต่างการออก
รายงานภาพรวมตามหน่วยงานขึน้มา 

 

 
รปูท่ี 144 แสดงการไปยงัหน้าออกรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
9) ใหผู้ป้ระสานฯ เลอืกรปูแบบของขอ้มลูทีต่อ้งการน ามาออกรายงาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ออก

รายงาน” ระบบจะแสดงหน้ารายงานภาพรวมตามหน่วยงานขึน้มา 
 

 
รปูท่ี 145 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ด าเนินการ” 
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รปูท่ี 146 แสดงรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ด าเนินการ” 

 
10) กรณีที่เลอืก “รายงานแบบก าหนดเอง” จากระบบงาน “ส้ินสุดโครงการ” ระบบจะ

แสดงหน้าต่างการออกรายงานแบบก าหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลอืกข้อมูลที่ต้องการ
น ามาออกรายงาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ “ออกรายงาน” ทีอ่ยูด่า้นล่างของหน้าต่าง 

 

 
รปูท่ี 147 แสดงการออกรายงานแบบก าหนดเองจากระบบงาน “สิน้สุดโครงการ” 

 

 
รปูท่ี 148 แสดงรายงานแบบก าหนดเองจากระบบงาน “สิน้สุดโครงการ” 
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26. การใช้งานระบบในส่วนของการน าเข้าโครงการวิจยัจากระบบ NRPM โดย
ผูด้แูลระบบ 

ส าหรบัการน าเข้าโครงการวจิยัจากระบบ NRPM จะต้องให้ผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่ม “ผู้ดูแล
ระบบ” เป็นผูด้ าเนินการ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

11) ที ่“เมนูด้านบน” น าเมาสไ์ปชีท้ี ่  แลว้คลกิที ่“Admin” 
 

 
รปูท่ี 149 แสดงการไปยงัหน้าการจดัการของผูด้แูลระบบ 

 
12) ระบบจะแสดงหน้าการจดัการของผู้ดูแลระบบขึ้นมา ที่ “เมนูด้านบน” ให้คลิกทที ่

“น าเข้าโครงการ(NRPM)” 
 

 
รปูท่ี 150 หน้าการจดัการของผูด้แูลระบบ 
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13) ใส่ปีงบประมาณทีต่อ้งการน าเขา้โครงการจากระบบ NRPM แลว้คลกิทีปุ่ม่ “เรียกด”ู 
 

 
รปูท่ี 151 หน้าต่างการน าเขา้โครงการวจิยัจากระบบ NRPM 

 
14) ระบบจะแสดงรายการโครงการวจิยัในปีงบประมาณทีเ่ลอืก ใหค้ลกิที ่“น าเข้าโครงการ” 

หลงัโครงการวจิยัทีต่้องการน าเขา้ระบบ หรอืน าเขา้โครงการวจิยัทลีะหลายโครงการได ้
โดยคลกิที ่ หน้าโครงการวจิยัทีต่อ้งการน าเขา้ระบบ แลว้คลกิทีปุ่ม่ “น าเข้าโครงการ” 
ทีอ่ยู่ด้านล่างของหน้าต่าง หรอืน าเขา้โครงการทัง้หมดของปีงบประมาณที่เลอืกได้โดย
คลิกที่  หน้า “รหัสข้อเสนอโครงการ” แล้วคลิกที่ปุ่ม “น าเข้าโครงการ” ที่อยู่
ดา้นล่างของหน้าต่าง 

 

 
รปูท่ี 152 แสดงรายการโครงการวจิยัจากระบบ NRPM 
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ภาคผนวก 
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ก. แบบฟอรม์ประเมินโครงการวิจยัเพ่ือขอใบอนุญาตจริยธรรมในมนุษยแ์บบ
กรณีพิเศษ (Exception Review) 

รายการทบทวน เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ไม่มีข้อมูล/ 
ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

ส่วนท่ี 1 โครงร่างงานวิจยั  

1. คุณค่างานวจิยั  
    

2. ความน่าเชือ่ถอืของงานวจิยั  

    2.1 ทีม่าและความส าคญัของานวจิยั  
    

    2.2 ระเบยีบวธิวีจิยั  
    

    2.3 ขนาดตวัอย่าง  
    

    2.4 การวเิคราะหท์างสถติ ิ 
    

    2.5 การตระหนกัถงึกลุ่มเสีย่ง (ถา้ม)ี  
    

    2.6 กระบวนการใหค้วามยนิยอม  
    

3. การใชว้ตัถุทางชวีภาพ (ถา้ม)ี เช่น เชือ้จุลชพีทีเ่พาะเลีย้งไว ้หรอืแยกไดจ้ากสิง่ส่งตรวจ, การใช ้commercial cell line 
เป็นตน้  

    3.1 มกีารเกบ็สิง่ส่งตรวจไวไ้นคลงั  
    

    3.2 มกีารก าหนดระยะเวลาเกบ็  
    

    3.3 มแีนวปฏบิตักิารท าลายสิง่ส่งตรวจ  
    

    3.4 ตวัอย่างสิง่ส่งตรวจไมส่ามารถเชือ่มโยงกบัขอ้มลูสว่น
บุคคล      

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูพืน้ฐานงานวิจยั  

1. พืน้ฐานงานวจิยั  
    

2. การมสี่วนไดเ้สยีในโครงการวจิยั  
    

ส่วนท่ี 3 เอกสารข้อมลูช้ีแจง อธิบาย อาสาสมคัร  

1. ภาษาทีใ่ช ้/ ตอ้งระบวุ่าเป็นงานวจิยั  
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รายการทบทวน เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ไม่มีข้อมูล/ 
ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

2. รายละเอยีดครบถว้น (หวัเรือ่ง เหตุผล วตัถุประสงค ์
วธิดี าเนินการ ระบุประโยชน์ ความเสีย่ง )      

3. การชดเชย / ค่าตอบแทน  
    

4. เอกสารชีแ้จงส าหรบัเดก็ (assent form)  
    

5. บุคคลทีส่ามารถตดิต่อได ้ 
    

6. หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อส านกังาน  
    

7. การบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมงานวจิยั  
    

ส่วนท่ี 4 ใบยินยอม  

1. มขีอ้ความทีอ่าสาสมคัรสามารถปฏเิสธหรอืถอนตวัเมือ่ใดก็
ไดโ้ดยไมเ่สยีประโยชน์      

2. การรกัษาความลบัของขอ้มลู  
    

3. หลกัฐานการแสดงการใหค้วามยนิยอม  
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ข. แบบฟอรม์ประเมินโครงการวิจยัเพ่ือขอใบอนุญาตจริยธรรมในมนุษยแ์บบ
เร่งด่วน (Expedited Review) 

รายการทบทวน เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ไม่มีข้อมูล/ 
ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

ส่วนท่ี 1 โครงร่างงานวิจยั  

1. คุณค่างานวจิยั  
    

2. ความน่าเชือ่ถอืของงานวจิยั  

    2.1 ทีม่าและความส าคญัของานวจิยั  
    

    2.2 ระเบยีบวธิวีจิยั  
    

    2.3 ขนาดตวัอย่าง  
    

    2.4 การวเิคราะหท์างสถติ ิ 
    

    2.5 การตระหนกัถงึกลุ่มเสีย่ง (ถา้ม)ี  
    

    2.6 เกณฑก์ารคดัเขา้ การคดัออก  
    

    2.7 กระบวนการใหค้วามยนิยอม  
    

    2.8 การวจิยัเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้ 
    

3. การใชว้ตัถุทางชวีภาพ 

    3.1 การเกบ็เลอืด/เนื้อเยือ่/ชิน้สว่นต่างๆในร่างกาย  
    

    3.2 มกีารเกบ็สิง่ส่งตรวจไวใ้นคลงั  
    

    3.3 มกีารก าหนดระยะเวลาเกบ็  
    

    3.4 มแีนวปฏบิตักิารท าลายสิง่ส่งตรวจ  
    

    3.5 มกีารน าสิง่ส่งตรวจไปใชน้อกเหนือจากโครงการ ตอ้ง
ขอความยนิยอมจากผูเ้ขา้ร่วมวจิยั      

    3.6 การวจิยัทางพนัธุศาสตรต์อ้งมกีารใหค้ าปรกึษา 
(counseling)      

4. ความเสีย่งของการวจิยัต่ออาสาสมคัร 
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รายการทบทวน เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ไม่มีข้อมูล/ 
ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

5. ประโยชน์ของการวจิยัต่ออาสาสมคัร 
    

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูพืน้ฐานงานวิจยั  

1. พืน้ฐานหรอืประสบการณ์ผูว้จิยั  
    

2. การมสี่วนไดเ้สยีในโครงการวจิยั  
    

3. ความพรอ้มของเครือ่งมอืและสถานที ่ 
    

ส่วนท่ี 3 เอกสารข้อมลูช้ีแจง อธิบาย อาสาสมคัร  

1. ภาษาทีใ่ช ้/ ตอ้งระบวุ่าเป็นงานวจิยั  
    

2. รายละเอยีดครบถว้น(หวัเรือ่ง เหตุผลในการเลอืก
อาสาสมคัร วตัถุประสงค ์จ านวนตวัอย่าง วธิดี าเนินการ 
ระยะเวลา ระบุ ประโยชน์ ความเสีย่ง ทางเลอืกอื่นๆ) 

    

3. การชดเชย / ค่าตอบแทน  
    

4. แหล่งสนบัสนุน 
    

5. เอกสารชีแ้จงส าหรบัเดก็ (assent form)  
    

6. บุคคลทีส่ามารถตดิต่อได ้ 
    

7. หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อส านกังาน  
    

8. การบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมงานวจิยั  
    

ส่วนท่ี 4 ใบยินยอม  

1. มขีอ้ความทีอ่าสาสมคัรสามารถปฏเิสธหรอืถอนตวัเมือ่ใดก็
ไดโ้ดยไมเ่สยีประโยชน์      

2. การรกัษาความลบัของขอ้มลู  
    

3. หลกัฐานการแสดงการใหค้วามยนิยอม  
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ค. แบบฟอรม์ประเมินโครงการวิจยัเพ่ือขอใบอนุญาตจริยธรรมในมนุษยแ์บบ
เตม็รปูแบบ (Full Board Review) 

ล าดบั รายการทบทวน 
ส่วนท่ีขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 
ช่ือโครงการภาษาไทย/องักฤษ 

 เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

2 
ท่ีมาของโครงการ 

ชดัเจน ไมช่ดัเจน   

3 
แหล่งทุน 

ทุนในคณะ ก าลงัขอทุน ไดร้บัทุนแลว้ ทุนภายนอก ไมม่ทีุน  

 
 
 

4 
หลกัการและเหตุผล 

ชดัเจน ไมช่ดัเจน   

5 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ชดัเจน ไมช่ดัเจน   

6 
วตัถปุระสงค ์

ชดัเจน ไมช่ดัเจน   

7 

รปูแบบการวิจยั 

ชดัเจน 

ไมช่ดัเจน 

Drug/Device 

Questionnaire 

Retrospective chart review 

Others  

 

8 
Inclusion criteria 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

9 
Exclusion criteria 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี  

10 ขนาดตวัอย่าง 
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ล าดบั รายการทบทวน 
ส่วนท่ีขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ชดัเจน ไมช่ดัเจน  

11 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ชดัเจน ไมช่ดัเจน   

12 

การใช้กลุ่มเปรียบเทียบ 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง   

ถ้ามีกลุ่มเปรียบเทียบ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมเ่กีย่วขอ้ง   

13 
จ านวนครัง้ท่ีนัดผูเ้ข้าร่วมศึกษา 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมเ่กีย่วขอ้ง   

14 
การวดัผลการวิจยั 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

15 
การใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

16 
ระยะเวลาท่ีศึกษา 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

17 
พืน้ฐานหรือประสบการณ์ผูวิ้จยั 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

18 
การบงัคบัให้เข้าร่วมโครงการวิจยั 

ม ี ไมม่ ี  

19 
Vulnerable subjects (ขึน้อยู่กบัสถานการณ์) 

ม ี ไมม่ ี  

20 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ม ี ไมม่ ี  

21 
ความเส่ียงในการเข้าร่วมโครงการ 

ม ี แจง้ในเอกสารผูเ้ขา้ร่วมวจิยั ไมไ่ดแ้จง้ ไมม่ ี  
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ล าดบั รายการทบทวน 
ส่วนท่ีขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพ่ิมเติม 

22 
การถอนอาสาสมคัรจากโครงการ 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี  

23 
การรกัษาความลบั 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม   

24 
การค านึงถึงอาสาสมคัรด้านร่างกายและจิตใจ 

ม ี ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง   

25 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัร 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่/ีไมเ่กีย่วขอ้ง   

26 
การรกัษาพยาบาลหรือชดเชย 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมเ่กีย่วขอ้ง   

27 
การใช้วตัถทุางชีวภาพ 

ม ี ไมม่ ี  

28 
การวิจยัทางพนัธศุาสตร ์

ม ี ไมม่ ี  

29 
การเกบ็เลือดหรือเน้ือเย่ือไว้ 

ม ี แจง้ในเอกสารผูเ้ขา้ร่วมวจิยั ไมไ่ดแ้จง้ ไมม่ ี  

30 

เอกสารช้ีแจงและเอกสารยินยอม 

ม ี ไมม่ ี  

Assent (อาสาสมคัรอายุ < 18 ปี) 

ม ี ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง   

31 
Recruitment process 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง   

32 
Informed Consent process 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง   

33 เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือการวิจยั เช่น หนังสือ แนะน าการปฏิบติั เครื่องมือท่ีใช้วดั
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ล าดบั รายการทบทวน 
ส่วนท่ีขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผลการวิจยั, Questionnaire, บนัทึกส่วนตวั, ภาพถ่าย ฯลฯ 

ม ี เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมม่ ี ไมเ่กีย่วขอ้ง  

34 
ท่ีอยู่และเบอรโ์ทรศพัท์วิจยั 

ม ี ไมม่ ี  

35 

ความเส่ียงของโครงการวิจยั 

ประเภทที ่1 ความเสีย่งทีไ่มม่ากกว่าทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัของอาสาสมคัรทมีี
สุขภาพปกต ิ(not greater than minimal risk) 

ประเภทที ่2ความเสีย่งมากกว่าความเสีย่งน้อย แต่คาดว่าจะมปีระโยชน์ต่อ
อาสาสมคัรทีเ่ขา้ร่วมในโครงการวจิยั (greater than minimal risk with presenting of 
direct benefit to participant) 

ประเภทที ่3 ความเสีย่งมากกว่าความเสีย่งน้อย คาดว่าจะไมม่ปีระโยชน์ต่อ
อาสาสมคัรทีเ่ขา้ร่วมในโครงการวจิยั แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืส่วนรวม 
(greater than minimal risk with no prospect of direct benefit to participant but 
likely to yield generalizable knowledge)  

 

36 

รบัรองโดยไมม่เีงือ่นไข (Approved) 

รบัรองในหลกัการ ขอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูตามความเหน็ (Approved after 
minor revision) 

ยงัไมร่บัรองจนกว่าจะมกีารแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ (Pending approval due to 
major revision) 

ไมร่บัรองตามเหตุผลทีช่ ีแ้จง (Disapproved)  
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ง. แบบฟอรม์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั 
โปรดใหข้อ้คดิเหน็ในแง่มมุต่าง ๆ ของขอ้เสนอโครงการ ลงในตารางขา้งล่างนี้ 
ค่าคะแนน 5 = ดมีาก, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก 

ประเดน็การประเมิน 
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ความคดิรเิริม่ของโครงการ      

2. ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์      

3. ความเป็นไปไดข้องวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ      

4. ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง      

5. ความเหมาะสมของวธิดี าเนินการ      

6. ขดีความสามารถของนกัวจิยั      

7. ความคุม้ค่าของการใชเ้งนิงบประมาณ      

8. คุณค่าดา้นการเพิม่ขดีความสามารถใหน้กัวจิยัและสถาบนัทีน่กัวจิยั
สงักดั      

9. คุณค่าในเชงิเศรษฐศาสตร ์      

10. คุณค่าและประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม      

11. คุณค่าทางดา้นการพฒันาวชิาการของประเทศ      

12. ความเป็นไปไดข้องโครงการในชว่งเวลาทีเ่สนอ      

13. ความร่วมมอืกบัสถาบนัอื่นและ/หรอืภาคเอกชน      

14. ความซ ้าซอ้นของโครงการวจิยั (ซ ้าซอ้นใหล้งช่องคะแนน 1, หาก
ไมซ่ ้าซอ้นใหล้งช่องคะแนน 5)      

สรปุผลการประเมิน (สนบัสนุน/ไม่สนบัสนุน/สนบัสนุนโดยปรบัปรุง) 

ความคิดเหน็ / ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

1. ดา้นหลกัการและวธิกีาร 
2. ดา้นการใชป้ระโยชน์ 

ส าหรบัโครงการวิจยัท่ีได้รบัการสนับสนุน ขอให้ผูป้ระเมินพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ ท่ีใช้
จ่ายในการด าเนินงานโครงการวิจยั ดงัน้ี 
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ประเดน็ เกณฑก์ารจ่ายเงิน 
ความคิดเหน็ / 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

หมวดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
 เหมาะสม

ไมเ่หมาะสม - ค่าตอบแทนผูช้่วยวจิยั ไมเ่กนิวนัละ 500 บาท/คน/วนั 

- ค่าตอบแทนนสิติชว่ยงานวจิยั 
ไมเ่กนิวนัละ 280 บาท/คน/วนั (ระดบัปรญิญาตร)ี  
ไมเ่กนิวนัละ 360 บาท/คน/วนั (ระดบับณัฑติศกึษา) 

- ค่าตอบแทนคณะผูว้จิยั 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของงบประมาณทัง้หมด แต่ไมเ่กนิ 
50,000 บาท 

- ค่าตอบแทนผูถู้กทดลองทางวทิยาศาสตร ์ ไมเ่กนิ 1,000 บาท/วนั 

- ค่าตอบแทนผูใ้หข้อ้มลู ไมเ่กนิ 500 บาท/ครัง้ (ผูใ้หข้อ้มลู) 

- ค่าตอบแทนทีป่รกึษาโครงการ 
ไมเ่กนิ 2,000 บาท/ครัง้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของ
งบประมาณ) 

- ค่าตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื ไมเ่กนิ 1,000 บาท/คน/ครัง้ 

หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย 
 เหมาะสม

ไมเ่หมาะสม 
- ค่าจา้งบนัทกึขอ้มลู 

ไมเ่กนิ 10 บาท (ไมเ่กนิ 20 เรคคอรด์) ไมเ่กนิ 15 
บาท (มากกว่า 20 เรคคอรด์) 

- ค่าจา้งเหมาพมิพแ์บบสอบถาม/แบบทดสอบ/
แบบวดั/รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

แบบธรรมดา 
ไมเ่กนิหน้าละ 20 บาท 
แบบสญัลกัษณ์ สตูร รปูภาพ 
ไมเ่กนิหน้าละ 30 บาท 

- ค่าจา้งเหมาวเิคราะห ์ ไมเ่กนิ 30,000 บาท/โครงการ 

- ค่าจา้งส าเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/
แบบวดั 

(จ่ายตามจรงิ) 

- ค่าจา้งส าเนาเขา้ปกเยบ็เล่มรายงานวจิยั
ฉบบัสมบรูณ์ 

(จ่ายตามจรงิ) 

- ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู ตามระเบยีบการเดนิทางราชการ 

 

ประเดน็ ความคิดเหน็ / ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ประเดน็ ความคิดเหน็ / ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

หมวดค่าวสัดแุละอปุกรณ์ ประกอบดว้ย 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
______________________________ 
 ______________________________ 

เหมาะสม      ไมเ่หมาะสม 

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 
______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

เหมาะสม      ไมเ่หมาะสม 

หมวดค่าวสัดแุละอปุกรณ์ ประกอบดว้ย 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

เหมาะสม      ไมเ่หมาะสม 

 
งบประมาณท่ีขอรบัสนับสนุน 100,000.00 บาท 
งบประมาณท่ีควรสนับสนุน   _________ บาท 
 
หมายเหต ุ: ฝา่ยวจิยัจะไม่แจง้ชื่อของผูป้ระเมนิใหห้วัหน้าโครงการวจิยัทีถู่กประเมนิทราบ 

 


