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 การใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “นักวิจัย” มีฟงกช่ันการใชงาน และเมนูการใชงานระบบของ

นักวจัิย เบื้องตนดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอเสนอการวจัิย 

o รายการขอเสนอการวิจัย 

o ทุนที่เปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง 
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 ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสทิธิร์ะดับ “ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก” ในสวน

ฟงกช่ันการใชงานในระบบจะมคีวามใกลเคยีงกับ “ผูประสานหนวยงาน” โดยจะมสีทิธิ์การใชงาน ดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน  

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ทุนทีเ่ปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิยใหม 

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ตรวจสอบขอเสนอโครงการ    

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย 

o การจัดการนักวจัิย   

o การจัดการหนวยงาน 

 ระบบคนหา  

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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 การใชงานระบบสําหรับผูประสานหนวยงาน 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “ผูประสานหนวยงาน” จะมีฟงกช่ันการใชงานในระบบ

ใกลเคยีงกับ “หัวหนาหนวยงาน” เมนูการใชงานระบบของผูประสานหนวยงานม ีดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ทุนทีเ่ปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิย  

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ตรวจสอบขอเสนอโครงการ (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o จัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวจัิย  

o รายการขอเสนอการวิจัย 

o แบบ ว-6   

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย(*มกีารใชงานเหมือนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o การจัดการนักวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o การจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก  

o การจัดการผูประสานหนวยงาน  

o การจัดการหัวหนาหนวยงาน 

o การจัดการหนวยงาน  (*มีการใชงานเหมือนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

 ระบบคนหา (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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 การใชงานระบบสําหรับหัวหนาหนวยงาน 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “หัวหนาหนวยงาน” ในสวนฟงกช่ันการใชงานในระบบจะ

สอดคลองกับ “ผูประสานหนวยงาน” โดยจะมีสิทธิ์การใชงานแตกตางกันในสวนเมนูจัดการงานวิจัย 

เมนูการใชงานระบบของหัวหนาหนวยงานม ีดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ประกาศรับขอเสนอฯ 

o ขอเสนอการวจัิย  

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ประเมนิขอเสนอโครงการ  

o รายการขอเสนอการวิจัย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o แบบ ว-6 (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการนักวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก (*มกีารใชงาน

เหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการผูประสานหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการหัวหนาหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการหนวยงาน  (*มีการใชงานเหมือนผูประสานหนวยงาน) 

 ระบบคนหา (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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1. การเขาใชงานระบบบรหิารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 

ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ไดโดย เปดเว็บ

บราวเซอร Chrome แลวพมิพ URL : http://www.nrms.go.th 

 

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหนาแรกระบบ NRMS 

 

2. การลงทะเบยีนนักวจัิยใหม ระบบฐานขอมูลนักวิจัย 

2.1 นักวจัิยใหมสามารถลงทะเบยีนไดที่ http://www.nrms.go.th 

 
รูปที่ 2 แสดงตัวอยางหนาเขาสูหนาลงทะเบยีนนักวจัิยใหม 

 

1. นักวิจัยคลิกเพ่ือเขาสูระบบ NRMS 

3. คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจยัใหม 

2. เจาหนาท่ีคลิกเพ่ือเขาสูระบบ NRMS 

คลิกลิ้งคเพ่ือเขาสูหนาลงทะเบียนนักวิจัยใหม 

 
 

http://www.nrms.go.th/
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2.2 เมื่อคลิกลิ้งคเพื่อเขาสูหนาลงทะเบียนนักวิจัยใหม นักวิจัยสามารถระบุรายละเอียดที่สําคัญตอง

กรอกตาม Require Field (*) พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักวิจัย ในกรณีที่ผูใช

ไมสะดวกที่จะแนบไฟลในครั้งแรกที่ลงทะเบียน ผูใชสามารถไปเพิ่มเอกสารแนบไดในหนาแกไข

ขอมูลสวนตัว 

*ในกรณทีี่นักวจัิยไมแนบไฟลสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจะไมสามารถสงขอเสนอการวจัิยได 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางหนาลงทะเบยีนนักวจัิยใหม 

หลังจากลงทะเบียนแลวเสร็จ นักวิจัยจะไดรับ Username และ Password ในการเขาใชงาน

ระบบผานทางอเีมลที่ใชในการลงทะเบยีน 

1. ระบุรายละเอียดขอมลูของนักวิจัย 2. แนบไฟลสําเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย 

3. เช็ค  ยอมรับเง่ือนไข 

4. ระบุตัวเลขท่ีเห็น 

5. คลิก “สงคําขอ” 
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3. การใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “นักวิจัย” มีฟงกช่ันการใชงาน และเมนูการใชงานระบบของ

นักวจัิย เบื้องตนดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอเสนอการวจัิย 

o รายการขอเสนอการวิจัย 

o ทุนที่เปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง 

3.1 การลงชื่อเขาใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

 

รูปที่ 4 การลงช่ือเขาใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

หลังจากนักวิจัยลงช่ือเขาใชงานระบบ จะปรากฏหนาหลักการใชงานระบบของนักวิจัย 

ประกอบดวยเมนูการใชงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

1. นักวิจัยเขาสูระบบดวย “หมายเลข

บัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือ

เดินทาง” และรหัสผานท่ีไดรบั 
2. คลิกเขาสูระบบ 
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รูปที่ 5 หนาแรกระบบ NRMS (นักวจัิย) 

 

3.2 การใชงานเมนูขอเสนอการวจัิย > รายการขอเสนอการวจัิย 

นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “รายการขอเสนอการวิจัย” เพื่อดูขอมูลงานวิจัยของตนเองทั้งใน

สวนขอเสนอการวจัิยที่ยังไมไดสง และขอเสนอการวิจัยที่สงไปแลว โดยนักวิจัยสามารถคลิกที่ เพื่อ

ดําเนินการแกไขขอมูลขอเสนอการวิจัย และสามารถคลิกที่ช่ือเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียดขอเสนอการ

วจัิยได  

 
รูปที่ 6 หนารายการขอเสนอการวจัิย 

1. คลิก “รายการขอเสนอการวิจยั” 3. คลิกท่ีช่ือเรื่องเพ่ือแสดงรายละเอียดขอเสนอการวิจัย 

2. คลิก  เพ่ือแกไขขอเสนอการวิจยั 

   คลิก   เพ่ือลบขอเสนอการวิจัย 
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3.3 การใชงานเมนูขอเสนองานวจัิย > ทุนท่ีเปดรับขอเสนอการวิจัย 

นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “ทุนที่เปดรับขอเสนอการวิจัย” เพื่อดูขอมูลทุนวิจัย โดยนักวิจัย

สามารถคลิกที่ช่ือทุนเพื่อดูรายละเอียด สามารถคนหา และคลิกที่ขอความ ยื่นขอเสนอฯ เพื่อไปยื่น

ขอเสนอการวจัิยได 

 
รูปที่ 7 หนารายการทุนที่เปดรับขอเสนอการวจัิย 

 
รูปที่ 8 ตัวอยางหนารายละเอยีดทุนที่เปดรับขอเสนอการวจัิย 

3.4 การใชงานเมนูขอเสนอการวจัิย > ขอเสนอการวจัิยใหม 

นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “ขอเสนอการวิจัยใหม” เพื่อดําเนินการเพิ่มขอมูลขอเสนอการวิจัย 

โดยในการเพิ่มขอมูลขอเสนอการวิจัยสําหรับทุนงบประมาณแผนดิน สามารถจัดกลุมขอมูลที่ตอง

นําเขา 6 กลุม ไดแก ขอมูลทั่วไป, บทสรุป, คณะผูวิจัย, แผนงาน, เอกสารอางอิง และขอมูลขอเสนอ

การวจัิย 

1. คลิก “ทุนท่ีเปดรับขอเสนอ” 

2. คนหาขอมูล 

3. คลิกยื่นขอเสนอฯทุนท่ีตองการ 

4. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของทุน 
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รูปที่ 9 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป 

1. กรอกขอมูล “ขอมลูท่ัวไป” 

2. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 10 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป 

 

 

 

1. กรอกขอมูล “บทสรปุ” 

2. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 11 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-คณะผูวจัิย 

1. กรอกขอมูล “คณะผูวิจัย” 

2. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 12 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน 

 

 

 

1. กรอกขอมูล “แผนงาน” 

2. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 13 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-เอกสารอางองิ 

 

 

 

 

2. คลิก “บันทึก”  

1. กรอกขอมูล “เอกสารอางอิง” 
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รูปที่ 14 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลขอเสนอการวจัิย 

 

1. คลิก “ยืนยันการสง” 

เพ่ือสงขอเสนอการวิจยั 
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3.5 การแกไขขอมูลสวนตัว 

ผูใชงานระบบสามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดโดยคลิกที่ช่ือ แลวเลือก “ขอมูลสวนบุคคล” จะ

ปรากฏหนารายละเอยีดขอมูลผูใช ผูใชสามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดโดยคลิกที่ “แกไข” ระบบจะแสดง

หนาแกไขขอมูลใหผูใชดําเนนิการแกไข และบันทกึขอมูล 

 
รูปที่ 15 หนาแกไขขอมูลสวนตัว 

1. คลิกแลวเลือก “ขอมูลสวนบุคคล” 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลการแกไข 

 

2. แกไขขอมูลสวนบุคคล 
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4. ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสทิธิร์ะดับ “ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก” ในสวน

ฟงกช่ันการใชงานในระบบจะมคีวามใกลเคยีงกับ “ผูประสานหนวยงาน” โดยจะมสีทิธิ์การใชงาน ดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน  

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ทุนทีเ่ปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิยใหม 

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ตรวจสอบขอเสนอโครงการ    

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย 

o การจัดการนักวจัิย   

o การจัดการหนวยงาน 

 ระบบคนหา  

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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รูปที่ 16 หนาเขาสูระบบ (ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก) 

 
รูปที่ 17 หนาแรก (ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก) 

4.1 ขอมูลหนวยงาน > หนวยงานของทาน   

 
รูปที่ 18 หนาจัดการขอมูลหนวยงาน (ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก) 

คลิกลิ้งคท่ี 2 เพื่อเขาใชงานระบบ 

1. คลิก “หนวยงานของทาน” 

2. คลิก “แกไข” เพ่ือทําการแกไข

ขอมูลหนวยงาน 
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4.2 จัดการงานวจัิย > ตรวจสอบขอเสนอโครงการ  

 

รูปที่ 19 หนาตรวจสอบขอเสนอโครงการ (ผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก) 

4.3 การใชงานระบบ > การจัดการขอเสนอการวจัิย 

 

รูปที่ 20 หนาการจัดการขอเสนอการวจัิย 

 

 

 

 

 

1. คลิก “ตรวจสอบขอเสนอโครงการ” 

3. คลิกท่ีช่ือเรื่องเพ่ือแสดงรายละเอียดขอเสนอ 

2. คลิกเพ่ือตรวจสอบขอเสนอโครงการ 

1. คลิก “การจัดการขอเสนอการวิจัย” 

2. กรอกขอมูลท่ีตองการคนหา 

3. คลิก “คนหา” 
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4.4 การใชงานระบบ > การจัดการนักวจัิย 

 
รูปที่ 21 หนาการจัดการนักวจัิย 

 

4.5 ระบบคนหา > การจัดการหนวยงาน  

 

 
รูปที่ 22 หนาการจัดการหนวยงาน 

 

1. คลิก “การจัดการนักวิจัย” 

2. เลือกขอมูลท่ีตองการคนหา 

5. คลิกท่ีช่ือนักวิจัยเพ่ือดูรายละเอียด 

4. คลิก “Export Excel” เพ่ือดาวนโหลดไฟลขอมลู 

6. คลิก  เพ่ือเปลี่ยนสถานะการใชงาน 

   คลิก  เพ่ือแกไขขอมูลนักวิจัย 

7. คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจยั 

1. คลิก “การจัดการหนวยงาน” 

2. คนหาขอมูล 

3. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

 

4. เพ่ิมขอมูล 

 
 



22 
 

 

รูปที่ 23 หนาการจัดการหนวยงาน-เพิ่มขอมูลหนวยงาน 

 

4.6 ระบบคนหา > คนหาขอมูลนักวจัิย 

 

รูปที่ 24 หนาคนหาขอมูลนักวจัิย 

 

 

 

 

1. คลิก “คนหาขอมูลนักวิจัย” 

2. ระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูล 

4. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดนักวิจยั 

3. คลิก “คนหา” 

1. กรอกขอมูล 

2. คลิก “บันทึก” 
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4.7 ระบบคนหา > คนหาขอเสนอการวจัิย 

 

รูปที่ 25 หนาคนหาขอเสนอการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก “คนหาขอเสนอการวิจยั” 

2. ระบุเง่ือนไขการคนหาขอมูล 

4. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดโครงการ 

3. คลิก “คนหา” 
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5. ผูประสานหนวยงาน 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “ผูประสานหนวยงาน” จะมีฟงกช่ันการใชงานในระบบ

ใกลเคยีงกับ “หัวหนาหนวยงาน” เมนูการใชงานระบบของผูประสานหนวยงานม ีดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ทุนทีเ่ปดรับขอเสนอการวจัิย 

o ขอเสนอการวจัิย  

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ตรวจสอบขอเสนอโครงการ (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o จัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวจัิย  

o รายการขอเสนอการวิจัย 

o แบบ ว-6   

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย(*มกีารใชงานเหมือนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o การจัดการนักวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o การจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก  

o การจัดการผูประสานหนวยงาน  

o การจัดการหัวหนาหนวยงาน 

o การจัดการหนวยงาน  (*มีการใชงานเหมือนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

 ระบบคนหา (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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5.1 จัดการงานวจัิย > จัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวจัิย 

 

รูปที่ 26 หนาจัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวจัิย (ผูประสานหนวยงาน) 

 

 

 

 

 

1. เลือก “จัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวิจัย” 

2. ใสเลขลําดับความสําคญั 3. เลือกเกรด 5. คลิกเลือกขอเสนอท่ีจะสง 

4. คลิก “บันทึก” 

6. คลิก “สงขอเสนอ” 
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5.2 จัดการงานวจัิย > รายการขอเสนอการวจัิย 

 
รูปที่ 27 หนารายการขอเสนอการวจัิย 

 

5.3 การใชงานระบบ > แบบ ว-6 

 

รูปที่ 28 หนารายการสรุปภาพรวมงานวจัิยของหนวยงาน 

 

1. คลิก “รายการขอเสนอการวิจยั” 

3. คลิกท่ีช่ือเรื่องเพ่ือแสดงรายละเอียดขอเสนอ 

2. สามารถคนหาขอเสนอการวิจัยได 

1. คลิก “แบบ ว6” 

3. แสดงภาพรวมงานวิจยัของหนวยงาน 
2. คลิกเพ่ือแกไขภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน 
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รูปที่ 29 หนาแบบ ว-6 -สรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 

1. กรอกขอมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

2. คลิก   เพ่ือลบขอมูล 

    คลกิ  เพ่ือแก้ไขข้อมลู 
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รูปที่ 30 หนาแบบ ว-6 – งบประมาณที่เสนอขอตามแผนยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 31 หนาแบบ ว-6 – ศักยภาพและประสทิธภิาพของหนวยงาน 

2. กรอกขอมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

1. คลิก   เพ่ือลบขอมูล 

    คลกิ  เพ่ือแก้ไขข้อมลู 

 

1. กรอกขอมูล 

2. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 32 หนาแบบ ว-6 – ภาพรวมและผลสําเร็จระดับกรมหรอืเทยีบเทา 

 

5.4 การใชงานระบบ > การจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก  

 

รูปที่ 33 หนาการจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก 

 

 

 

 

1. คลิก “การจัดการผูประสานหนวยงาน

ระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก” 

2. คนหาขอมูล 

5. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

 

6. เพ่ิมขอมูล 

4. คลิก “Export Excel” เพ่ือดาวนโหลดไฟลขอมลู 3. คลิก “คนหา” 

1. กรอกขอมูล 

2. คลิก “บันทึก” 
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5.5 การใชงานระบบ > การจัดการผูประสานหนวยงาน  

 
รูปที่ 34 หนาการจัดการผูประสานหนวยงาน (ผูประสานหนวยงาน) 

 

5.6 การใชงานระบบ > การจัดการหัวหนาหนวยงาน 

 
รูปที่ 35 หนาการจัดการหัวหนาหนวยงาน 

 

 

 

 

1. คลิก “การจัดการผูประสานหนวยงาน” 

2. คนหาขอมูล 

5. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

6. เพ่ิมขอมูล 

1. คลิก “การจัดการหัวหนาหนวยงาน” 

2. คนหาขอมูล 

5. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

6. เพ่ิมขอมูล 

4. คลิก “Export Excel” 

เพ่ือดาวนโหลดไฟลขอมูล 
3. คลิก “คนหา” 

4. คลิก “Export Excel” 

เพ่ือดาวนโหลดไฟลขอมูล 

3. คลิก “คนหา” 
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6. การใชงานระบบสําหรับหัวหนาหนวยงาน 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “หัวหนาหนวยงาน” ในสวนฟงกช่ันการใชงานในระบบจะ

สอดคลองกับ “ผูประสานหนวยงาน” โดยจะมีสิทธิ์การใชงานแตกตางกันในสวนเมนูจัดการงานวิจัย 

เมนูการใชงานระบบของหัวหนาหนวยงานม ีดังนี้ 

 หนาแรก 

 ขอมูลหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o หนวยงานของทาน   

 ขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนนักวจัิย) 

o รายการขอเสนอการวิจัย  

o ประกาศรับขอเสนอฯ 

o ขอเสนอการวจัิย  

o ขอเสนอการวจัิยตอเนื่อง   

 จัดการงานวจัิย  

o ประเมนิขอเสนอโครงการ  

o รายการขอเสนอการวิจัย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o แบบ ว-6 (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

 การใชงานระบบ  

o การจัดการขอเสนอการวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการนักวจัิย (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการผูประสานหนวยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สํานัก (*มกีารใชงาน

เหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการผูประสานหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการหัวหนาหนวยงาน (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงาน) 

o การจัดการหนวยงาน  (*มีการใชงานเหมือนผูประสานหนวยงาน) 

 ระบบคนหา (*มกีารใชงานเหมอืนผูประสานหนวยงานระดับคณะฯ) 

o คนหาขอมูลนักวจัิย  

o คนหาขอเสนอการวิจัย 
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6.1 จัดการงานวจัิย > ประเมนิขอเสนอโครงการ 

 

รูปที่ 36 หนาประเมนิขอเสนอโครงการ 

 

1. ใสความเห็น 

2. เลือก option แลวคลิก 

“สงขอเสนอโครงการ” 

 
 


