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บทน า 

 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดท าขึ้นเพื่อบูรณา

การระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดินให้เปน็ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่รองรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการด้านงานวิจัยทุกแหล่งเงิน 

สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงบประมาณ การบริหารและการตัดสินใจ ตลอดจนรองรับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บ

ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูล Journal ข้อมูล Proceedings เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกโครงการวิจัย การอนุมัติ

โครงการ/ท าสัญญา การเบิกเงินงวด การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ การขอขยายระยะเวลา รายงาน

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ รายงานสรุปจ านวนโครงการวิจัย  รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัย Journal 

และ Proceedings ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น/ลดลง เปรียบเทียบระหว่างปี 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย 
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การเข้าใช้งานระบบ 

 การเข้าใช้งานระบบ คลิกที่เข้าสู่ระบบจากนั้นกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สามารถใช้ข้อมูล
เดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 
 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. พิมพ์ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
๒. คลิกปุ่ม  “Login” 

 
** ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สามารถใช้ขอ้มูลเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 
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เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน 

 เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ในกรณีผู้ใช้งานระบบ มีสิทธิ์การใชง้านมากกว่า ๑ สิทธิ์ ผู้ใช้งานระบบสามารถ
เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานระบบได้  ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกที่ไอคอนด้านขวา ใกล้กับปุ่ม “ออกจากระบบ” ในกรอบสีแดง เลือกเมนู เปลี่ยนสิทธ์ิการใช้
งาน ดังหน้าจอด้านล่าง 

 

๒. คลิกที่สิทธิ์การใช้งานระบบที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานระบบ 
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จัดการข้อมลูพื้นฐาน 

 

ส่วนงานภายนอก 
ส่วนงานภายนอก เป็นการเพิ่มข้อมูลส่วนงานภายนอก และข้อมูลผู้ประสานงานของส่วนงานภายนอก  

ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนสู่วนงานภายนอก จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล ให้กรอกข้อมูลส่วนงานภายนอกแล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่   เพื่อเพิ่มข้อมูลส่วนงานภายนอก จะแสดงหน้าจอ
ดังภาพด้านล่าง 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ของหน่วยงานภายนอก 
ชื่อผู้บริหารระดับสูง ชื่อผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานภายนอก 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง ของหน่วยงานภายนอก 
สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง ของหน่วยงานภายนอก 
จังหวัด จังหวัด ของหน่วยงานภายนอก (drop down list) 
ลักษณะธุรกิจ (Company Profile) ลักษณะธุรกิจ (Company Profile) ของหน่วยงานภายนอก 
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ของหน่วยงานภายนอก 
เมื่อ พ.ศ. เมื่อ พ.ศ. ของหน่วยงานภายนอก 
ตลาดของบริษัท/กลุ่มลูกค้า ตลาดของบริษัท/กลุ่มลูกค้า ของหน่วยงานภายนอก 
การส่งออกของบริษัท การส่งออกของบริษัท ของหน่วยงานภายนอก 
Website ของบริษัท Website ของบริษัท ของหน่วยงานภายนอก 
ชื่อ - นามสกลุ ชื่อ – นามสกลุ ของผู้ประสานงาน 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง ของผู้ประสานงาน 
แผนก/ฝ่าย แผนก/ฝ่าย ของผู้ประสานงาน 
โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์ที่ท างาน ของผู้ประสานงาน 
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ของผู้ประสานงาน 
โทรสาร โทรสาร ของผู้ประสานงาน 
อีเมล อีเมล ของผู้ประสานงาน 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ของผู้ประสานงาน 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนงานภายนอก 

๕. กรณีที่แก้ไขข้อมูลส่วนงานภายนอก ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนงานภายนอก ตาม
ต้องการ 

๖. กรณีที่ลบข้อมลูส่วนงานภายนอก ให้คลิกทีปุ่่ม  เพื่อลบข้อมูลส่วนงานภายนอก ตามต้องการ 
 

นักวิจัยภายนอก 
นักวิจัยภายนอก เป็นการเพิ่มข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ประสบการณ์พิเศษ ของนักวิจัยภายนอก  ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนนูักวิจัยภายนอก จะแสดงหนา้จอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล ให้กรอกข้อมูลนักวจิัยภายนอกแล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่   เพื่อเพิ่มข้อมูลนักวจิัยภายนอก จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพด้านล่าง 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
รูปถ่าย รูปถ่ายของนักวิจัยภายนอก 
ค าน าหน้า (ไทย) ค าน าหนา้ ภาษาไทย (drop down list) 
ชื่อ (ไทย) ชื่อ ภาษาไทย 
นามสกุล (ไทย) นามสกุล ภาษาไทย 
ชื่อ (อังกฤษ) ชื่อ ภาษาอังกฤษ 
นามสกุล (อังกฤษ) นามสกุล ภาษาอังกฤษ 
เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน ของนักวิจัยภายนอก 
ส่วนงานภายนอก ส่วนงานภายนอก ของนักวิจัยภายนอก (drop down list) 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๑ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน ของนักวิจัยภายนอก 
แผนก/ฝ่าย แผนก/ฝ่าย ของนักวิจัยภายนอก 
ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ของนักวิจัยภายนอก (drop down list) 
สัญชาต ิ สัญชาติ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list) 
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายนอก 
โทรศัพท์มือถอื โทรศัพท์มือถือ ของนักวิจัยภายนอก 
โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์ที่ท างาน ของนักวิจัยภายนอก 
โทรสาร โทรสาร ของนกัวิจัยภายนอก 
ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา ของนักวิจัยภายนอก 
ประวัติการท างาน ประวัติการท างาน ของนักวิจัยภายนอก 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของนักวิจัยภายนอก 
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา ของนักวิจัยภายนอก (drop 

down list) 
ประสบการณ์พิเศษ ประสบการณ์พิเศษ ของนักวิจัยภายนอก 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก 

๕. กรณีที่แก้ไขข้อมูลนักวิจัยภายนอก ให้คลิกทีปุ่่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลนักวิจัยภายนอก ตาม
ต้องการ 

๖. กรณีที่ลบข้อมลูนักวิจัยภายนอก ให้คลิกที่ปุม่  เพื่อลบข้อมูลนักวิจัยภายนอก ตามต้องการ 
  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๒ 
 

โครงการวิจัย 

 
จัดการโครงการวิจัย 

จัดการโครงการวิจัย เป็นการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย อนุมตัิโครงการ/ท าสัญญา เบิกเงินงวด/
รายงานความก้าวหน้า และขยายระยะเวลาโครงการวิจัย ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมน ูจัดการโครงการวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลค าค้นของโครงการวิจัยในส่วนของการค้นหาข้อมูล 

แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย จะแสดงหน้าจอการ
บันทึกแท๊บโครงการวิจัย ดังภาพด้านล่าง   



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๓ 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๔ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณของโครงการวิจัย (drop down list) 
รหัสโครงการ รหัสโครงการวิจัย  
ส่วนงาน สว่นงาน ของโครงการวิจัย (drop down list)    
ภาควิชา/ฝ่าย/สังกัด ภาควิชา/ฝ่าย/สังกัด ของโครงการวิจัย (drop down list)   
ประเภทโครงการ ประเภทโครงการ โครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง กรณี

เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุชื่อโครงการ 
เป็นปีที่ กรณีเป็นโครงการต่อเนือ่งให้ระบุปีที่ของโครงการ 
ชื่อโครงการ (ไทย) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ (เดือน) ระยะเวลาโครงการ ระบุจ านวนเดือน 
วันที่เริ่มโครงการ วันที่เริ่มโครงการ (calendar) 
วันที่สิ้นสุดโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ (calendar) 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย (drop down list)   
แหล่งทุน แหล่งทุน (drop down list)   
ชื่อทุน ชื่อทุน 
งบประมาณที่ได้รับจริง ทั้งภายในและ
ภายนอก 

งบประมาณที่ได้รับจริง ทั้งภายในและภายนอก ระบุตัวเลข
เท่านั้น 

งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงาน
ภายนอก 

งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงานภายนอก ระบุตัวเลข
เท่านั้น 

ประเภทงานวิจัย ประเภทงานวิจัย (drop down list)   
สาขางานวิจัย สาขางานวิจัย (drop down list)   
หมายเหตุ หมายเหตุ 
โครงการวิจยัที่ต้องพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย 

กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้ท า
เครื่องหมาย 

ผลการพิจารณา กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
ระบุผลการพิจารณา 

วันที่ประกาศผล กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
ระบุวันที่ประกาศผล 

เอกสารแนบ กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
แนบเอกสาร 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๕ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ค าค้น (Keyword) ค าค้น (Keyword) 
ภายใต้ชุดโครงการ ภายใต้ชุดโครงการ 
งบประมาณชุดโครงการ งบประมาณชุดโครงการ ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกทีปุ่่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย 
๕. แสดงส่วนของการกรอกข้อมูลนักวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๖. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๖ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบช่ือซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน ของนักวิจัยภายใน 
ส่วนงาน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ภาควิชา/ฝ่าย จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
บัตรประชาชน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายใน  
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายใน 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายใน 
สัดส่วน สัดส่วน ในโครงการวิจัย 

 

๗. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน 

๘. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๗ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบช่ือซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวจิัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ส่วนงาน/บริษทั จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ภาควิชา/ฝ่าย จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
บัตรประชาชน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายนอก 
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายนอก 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายนอก 
สัดส่วน สัดส่วน ในโครงการวิจัย 

 

๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก 
๑๐. คลิกที่แท๊บ เอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๑. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๘ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร (drop down list)   
ชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์ 
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ แนบไฟล์นามสกุล doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf 

ไม่เกิน 5 MB 
 

๑๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 
๑๓. คลิกที่แท๊บ ส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๔. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 
จะแสดงหน้าจอ ดงัภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ส่วนงาน ส่วนงาน 
สัดส่วน สัดส่วนของส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 

 

๑๕. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 
๑๖. คลิกที่แท๊บ อนุมัติโครงการ/ท าสัญญา จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๙ 
 

 

ข้อมลูที่บันทึก ค าอธบิาย 
วันที่อนุมัติโครงการ วันที่อนุมัติโครงการ (calendar) 
เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา 
วันที่ท าสัญญา วันที่ท าสัญญา (calendar) 
วันที่เริ่มสัญญา วันที่เริ่มสัญญา (calendar) 
งบประมาณที่ได้รับจริง ทั้งภายในและ
ภายนอก (เงินที่เบิกผ่านกองคลัง) 

งบประมาณที่ได้รับจริง ทั้งภายในและภายนอก (เงินที่เบิกผ่าน
กองคลัง) 

งบประมาณที่เสนอขอ (เงินทีเ่บิกผ่าน
กองคลัง) 

ระบบค านวณให้ 

งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงาน
ภายนอก (เงินที่ไม่เบิกผ่านกองคลัง) 

งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงานภายนอก (เงินที่ไม่เบิก
ผ่านกองคลัง) 

งบประมาณที่เสนอขอ (เงินทีไ่ม่เบิก
ผ่านกองคลัง) 

ระบบค านวณให้ 

รวมงบประมาณทั้งหมด ระบบค านวณให้ 
รวมงบประมาณที่เสนอขอทัง้หมด ระบบค านวณให้ 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๐ 
 

ข้อมลูที่บันทึก ค าอธบิาย 
จ านวนงวดที่เบิก จ านวนงวดที่เบิก ๒ หรือ ๓ งวด 
งวดที่ 1 กรอกข้อมูล าจ านวนเงินที่เบิก เป็นตัวเลขเท่าน้ัน 
งวดที่ 2 กรอกข้อมูล าจ านวนเงินที่เบิก เป็นตัวเลขเท่าน้ัน 
งวดที่ 3 กรอกข้อมูล าจ านวนเงินที่เบิก เป็นตัวเลขเท่าน้ัน 
ชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์ 
แนบเอกสารสญัญา แนบเอกสารสญัญา แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 2 MB 

 

๑๗. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการ/ท าสัญญา 
๑๘. คลิกที่แท๊บ เบกิเงินงวด/รายงานความก้าวหน้า จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๑ 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๒ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
งวดที่ ๑ 
วันที่เบิก วันที่เบิกเงินงวดที่ ๑ (calendar) 
งวดที่ ๒ 
วันที่เบิก วันที่เบิกเงินงวดที่ ๒ (calendar) 
วันที่รายงาน วันที่รายงานการเบิกเงินงวดที่ ๒ (calendar) 
เอกสารแนบ เอกสารแนบ แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 2 MB 
ชื่อเอกสาร ชื่อเอกสาร 
งวดที่ ๓ 
วันที่เบิก วันที่เบิกเงินงวดที่ ๓ (calendar) 
วันที่รายงาน วันที่รายงานการเบิกเงินงวดที่ ๓ (calendar) 
บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) 
บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) 
เอกสารแนบฉบับสมบูรณ์ (pdf) เอกสารแนบฉบับสมบูรณ์ (pdf) แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 

15 MB 
ชื่อเอกสาร (pdf) ชื่อเอกสาร (pdf) 
เอกสารแนบฉบับสมบูรณ์ (word) เอกสารแนบฉบับสมบูรณ์ (word) แนบไฟล์นามสกุล doc, 

docx ไม่เกิน 15 MB 
ชื่อเอกสาร (word) ชื่อเอกสาร (word) 

 

๑๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลการเบิกเงินงวด/รายงาน
ความก้าวหน้า 

๒๐. คลิกที่แท๊บ ขยายระยะเวลา จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๓ 
 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ขอขยายระยะเวลาครัง้ที ่๑ 
ระยะเวลาที่ขอ ระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ (drop down list)   
วันที่สิ้นสุดการขอ วันที่สิ้นสุดการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ (calendar) 
วันที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ วันที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ (calendar) 
ผลการอนมุัต ิ ผลการอนุมัติ อนุมัติหรือไม่อนุมัต ิ
ชื่อเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เอกสารแนบ เอกสารแนบ แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 2 MB 
ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ 
ระยะเวลาที่ขอ ระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ (drop down list)   
วันที่สิ้นสุดการขอ วันที่สิ้นสุดการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ (calendar) 
วันที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ วันที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ (calendar) 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๔ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ผลการอนุมัต ิ ผลการอนุมัติ อนุมัติหรือไม่อนุมัต ิ
ชื่อเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เอกสารแนบ เอกสารแนบ แนบไฟล์นามสกลุ pdf ไม่เกิน 2 MB 

 

๒๑. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลการขยายระยะเวลา 

๒๒. กรณีดูรายละเอียดของโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดของโครงการวิจัย 

๒๓. กรณีที่แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ตามต้องการ 

๒๔. กรณีที่ลบข้อมลูโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลโครงการวิจัย ตามต้องการ 
 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย เป็นการติดตามสถานะของโครงการวิจัย ซึ่งขั้นตอนการท างาน

เป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนตูิดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจะแสดงหน้าจอดงัภาพด้านล่าง 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียดของโครงการวิจัย 
๔. คลิกที่คอลัมนว์ันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์เพื่อดูข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย 

 
การน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ 

การน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน ์เป็นการบันทึกข้อมูลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
และนวัตกรรม ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนกูารน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน ์จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในส่วนของการค้นหา แล้วคลิก

ที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน ์จะ
แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๖ 
 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อผู้น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
ต าแหน่ง (ระดับผู้บริหารขององค์กร/
หน่วยงาน) 

ต าแหน่ง (ระดับผู้บริหารขององค์กร/หน่วยงาน) ของ
ผู้น าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ของผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง ของผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
โทรศัพท ์ โทรศัพท ์ของผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
โทรสาร โทรสาร ของผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
อีเมล อีเมล ของผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ส่วนงาน ส่วนงาน ของเจ้าของผลงาน 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๗ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ภาควิชา/ฝ่าย ภาควิชา/ฝ่าย ของเจ้าของผลงาน 
วันที่เริ่มใช ้ วันที่เริ่มใช ้(calendar) 
วันที่สิ้นสุด วันที่สิ้นสุด (calendar) 
การน าไปใช้ประโยชน์แต่ละด้าน การน าไปใช้ประโยชน์แต่ละด้าน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
รายละเอียด รายละเอียด 
แนบเอกสาร แนบเอกสาร (แนบเอกสารหลังจากได้รับการลงนามรับรอง

แล้ว) แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 2 MB 
 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกทีปุ่่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
๕. คลิกที่แท๊บ นวตักรรม จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
รายละเอียด รายละเอียด 
แนบเอกสาร แนบไฟล์นามสกุล pdf ไม่เกิน 2 MB 

 

๖. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนวตักรรม 

๗. กรณีต้องการพิมพ์เอกสารการน าไปใช้ประโยชน์หรือนวัตกรรม ให้คลิกที่ปุ่ม   

๘. กรณีที่ลบข้อมลูการการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน ์ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อลบ
ข้อมูล ตามต้องการ 
 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๘ 
 

บันทึกโครงการวิจัยที่ไม่มีเบิกจ่ายผ่านสถาบันวิจัย 

บันทึกโครงการวิจัยที่ไม่มีเบกิจ่ายผ่านสถาบันวิจัย เป็นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่งบประมาณมาจาก
แหล่งทุนภายนอก อื่นๆ  ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมน ูบันทึกโครงการวิจัยที่ไม่มีเบกิจ่ายผ่านสถาบันวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลค าค้นของโครงการวิจัยในส่วนของการค้นหาข้อมูล 

แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย จะแสดงหน้าจอการ
บันทึกแท๊บโครงการวิจัย ดังภาพด้านล่าง   



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๙ 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๐ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณของโครงการวิจัย (drop down list) 
รหัสโครงการ รหัสโครงการวิจัย  
ส่วนงาน ส่วนงาน ของโครงการวิจัย (drop down list)    
ภาควิชา/ฝ่าย/สังกัด ภาควิชา/ฝ่าย/สังกัด ของโครงการวิจัย (drop down list)   
ประเภทโครงการ ประเภทโครงการ โครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง กรณี

เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุชื่อโครงการ 
เป็นปีที่ กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุปีที่ของโครงการ 
ชื่อโครงการ (ไทย) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ (เดือน) ระยะเวลาโครงการ ระบุจ านวนเดือน 
วันทีเ่ริ่มโครงการ วันที่เริ่มโครงการ (calendar) 
วันที่สิ้นสุดโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ (calendar) 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย (drop down list)   
แหล่งทุน แหล่งทุน (drop down list)   
ชื่อทุน ชื่อทุน 
งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงาน
ภายนอก 

งบประมาณที่ได้รับสบทบ จากส่วนงานภายนอก ระบุตัวเลข
เท่านั้น 

ประเภทงานวิจัย ประเภทงานวิจัย (drop down list)   
สาขางานวิจัย สาขางานวิจัย (drop down list)   
หมายเหตุ หมายเหตุ 
โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย 

กรณีเป็น โครงการวิจัยทีต่้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้ท า
เครื่องหมาย 

ผลการพิจารณา กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
ระบุผลการพิจารณา 

วันที่ประกาศผล กรณีเป็น โครงการวิจัยที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
ระบุวันที่ประกาศผล 

เอกสารแนบ กรณีเป็น โครงการวิจัยทีต่้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้
แนบเอกสาร 

ค าค้น (Keyword) ค าค้น (Keyword) 
ภายใต้ชุดโครงการ ภายใต้ชุดโครงการ 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๑ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
งบประมาณชุดโครงการ งบประมาณชุดโครงการ ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย 
๕. แสดงส่วนของการกรอกข้อมูลนักวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๖. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 

 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๒ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบชื่อซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน ของนักวิจัยภายใน 
ส่วนงาน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวจิัยที่เลือก 
ภาควิชา/ฝ่าย จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
บัตรประชาชน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายใน  
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายใน 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายใน 
สัดส่วน สัดส่วน ในโครงการวิจัย 

 

๗. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน 

๘. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๓ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบช่ือซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ส่วนงาน/บริษทั จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ภาควิชา/ฝ่าย จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
บัตรประชาชน จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายนอก 
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายนอก 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายนอก 
สัดส่วน สัดส่วน ในโครงการวิจัย 

 

๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก 
๑๐. คลิกที่แท๊บ เอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๑. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๔ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร (drop down list)   
ชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์ 
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ แนบไฟล์นามสกุล doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf 

ไม่เกิน 5 MB 
 

๑๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 
๑๓. คลิกที่แท๊บ ส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๔. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 
จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ส่วนงาน ส่วนงาน 
สัดส่วน สัดส่วนของส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 

 

๑๕. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนงานเจ้าของผลงานวิจัย 

๑๖. กรณีดูรายละเอียดของโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดของโครงการวิจัย 

๑๗. กรณีที่แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุม่  เพื่อแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ตามต้องการ 

๑๘. กรณีที่ลบข้อมลูโครงการวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลโครงการวิจัย ตามต้องการ 
 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๕ 
 

Journal 

 
บันทึก Journal 

บันทึก Journal เป็นการบันทึกข้อมูล Journal บรรณานกุรม ข้อมูลนักวิจัย และเอกสารแนบของ 
Journal ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนบูันทึก Journal จะแสดงหนา้จอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล Journal ให้กรอกขอ้มูลค าค้นของ Journal ในส่วนของการค้นหาข้อมูล 

แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูล Journal จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๖ 
 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ปีที่ตีพิมพ ์ ปีที่ตีพิมพ ์ของ Journal (drop down list)   
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน Journal 
ชื่อเรื่อง (ไทย) ชื่อเรื่อง ภาษาไทย 
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 
ชื่อวารสาร (ไทย) ชื่อวารสาร ภาษาไทย 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) ชื่อวารสาร ภาษาอังกฤษ 
ปีที่ (Vol.) ปีที่ (Vol.) ของ Journal 
หน้าที่พิมพ์ หน้าที่พิมพ์ ของ Journal 
เลือกบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ หากเลือกบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ระบบจะเปลี่ยนข้อมูล

บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ 
บรรณานุกรม บรรณานุกรม 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๗ 
 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร ่ ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ (drop down list)   
ชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ชื่อส่วนงาน ชื่อส่วนงาน (drop down list)   
ภาควิชา/ฝ่าย ภาควิชา/ฝ่าย ค้นหาข้อมูลจากส่วนงาน (drop down list)   
DOI DOI 
เดือน เดือน (drop down list)   
ฉบับที่ (No.) ฉบับที่ (No.) 
ISSN ISSN 
กลุ่มสาขา กลุ่มสาขา (drop down list)   
สาขา สาขา ค้นหาขอ้มูลจากกลุ่มสาขา (drop down list)   
ระดับผลงาน ระดับผลงาน (drop down list)   



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๘ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ประเภทเรื่อง ประเภทเรื่อง (drop down list)   
ฐานข้อมูลที่ปรากฏ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ เลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อ 
บทคัดย่อ (ไทย) บทคัดย่อ ภาษาไทย 
บทคัดย่อ (อังกฤษ) บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ 
จ านวนผู้อ้างอิง จ านวนผู้อ้างอิง ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
วันที่เผยแพร ่ วันที่เผยแพร ่(calendar) 
ผู้เผยแพร่วารสาร ผู้เผยแพร่วารสาร 
ค าค้น (Keyword) ค าค้น (Keyword) 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูล Journal 
๕. แสดงส่วนของการกรอกข้อมูลนักวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๖. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓๙ 
 

ข้อมูลที่บนัทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบช่ือซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
ผู้เขียน ผู้เขียน (drop down list)   
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติของนักวิจัย (drop down list)   
สัดส่วน สัดส่วน ใน Journal ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าเครื่องหมาย หากนักวิจัยเป็นผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

๗. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน 

๘. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก จะแสดงหน้าจอ 
ดังภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก  
ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ส่วนงาน/บริษทั จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายนอก 
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายนอก 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๔๐ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายนอก 
สัดส่วน สัดส่วน ใน Journal ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 

 

๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมลูนักวิจัยภายนอก 
๑๐. คลิกที่แท๊บ เอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๑. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์ 
ไฟลเ์อกสาร ไฟล์แนบ แนบไฟล์นามสกุล doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf 

ไม่เกิน 5 MB 
 

๑๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 

๑๓. กรณีที่แก้ไขข้อมูล Journal ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลบุ Journal ตามต้องการ 

๑๔. กรณีที่ลบข้อมลู Journal ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล Journal ตามต้องการ 
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รายการ Journal ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ ์
รายการ Journal ที่ข้อมูลไมส่มบูรณ์ เป็นการตรวจสอบข้อมูล Journal ที่ยังไม่สมบูรณ ์และแสดง

ข้อมูลที่ต้องกรอกเพ่ิมเติม เพื่อท าให้ Journal มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายการ Journal ที่ข้อมูลไมส่มบูรณ ์จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล Journal ให้กรอกขอ้มูลค าค้นของ Journal ในส่วนของการค้นหาข้อมูล 

แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่เพิ่มข้อมูล Journal ให้สมบูรณ ์ให้คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังเมนูบันทึก Journal 
เพื่อกรอกข้อมูล Journal 
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Proceedings 

 
บันทึก Proceedings 

บันทึก Proceedings เป็นการบันทึกข้อมลู Proceedings บรรณานุกรม ข้อมูลนักวิจัย และเอกสาร
แนบของ Proceedings และผลงาน/รางวัล ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนบูันทึก Proceedings จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล Proceedings ให้กรอกข้อมูลค าคน้ของ Proceedings ในส่วนของการ

ค้นหาข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูล Proceedings จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง   
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ปีที่ตีพิมพ ์ ปีที่ตีพิมพ ์ของ Proceedings (drop down list)   
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน Proceedings 
ชื่อผลงาน (ไทย) ชื่อผลงาน ภาษาไทย 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) ชื่อผลงาน ภาษาอังกฤษ 
ชื่อการประชุมวิชาการ (ไทย) ชื่อการประชุมวิชาการ ภาษาไทย 
ชื่อการประชุมวิชาการ (อังกฤษ) ชื่อการประชุมวิชาการ ภาษาอังกฤษ 
หน้าที่พิมพ์ หน้าที่พิมพ์ ของ Journal 
เลือกบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ หากเลือกบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ระบบจะเปลี่ยนข้อมูล

บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ 
บรรณานุกรม บรรณานุกรม 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง พิมพ์ช่ือโครงการในช่องแล้วเลอืก

โครงการ 
ชื่อส่วนงาน ชื่อส่วนงาน (drop down list)   
ภาควิชา/ฝ่าย ภาควิชา/ฝ่าย ค้นหาข้อมูลจากส่วนงาน (drop down list)   
ครั้งที ่ ครั้งที่ ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
DOI DOI 
ISBN ISBN 
สถานที่จัด สถานที่จัด 
เมือง เมือง 
ประเทศ ประเทศ (drop down list)   
กลุ่มสาขา กลุ่มสาขา (drop down list)   
สาขา สาขา ค้นหาขอ้มูลจากกลุ่มสาขา (drop down list)   
ระดับผลงาน ระดับผลงาน (drop down list)   
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ประเภทเรื่อง ประเภทเรื่อง (drop down list)   
ประเภทการน าเสนอ ประเภทการน าเสนอ (drop down list)   
VOLUME VOLUME 
ISSN ISSN 
บทคัดย่อ (ไทย) บทคัดย่อ (ไทย) 
บทคัดย่อ (อังกฤษ) บทคัดย่อ (อังกฤษ) 
จ านวนผู้อ้างอิง จ านวนผู้อ้างอิง ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
วันที่เผยแพร ่ วันที่เผยแพร ่(calendar) 
ผู้เผยแพร่วารสาร ผู้เผยแพร่วารสาร 
ค าค้น (Keyword) ค าค้น (Keyword) 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูล Proceedings 
๕. แสดงส่วนของการกรอกข้อมูลนักวิจัย จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๖. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบช่ือซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายใน (drop down list)   
ผู้แต่ง ผู้เขียน (drop down list)   
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติของนักวิจัย (drop down list)   
สัดส่วน สัดส่วน ใน Journal ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 

 

๗. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายใน 

๘. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก จะแสดงหน้าจอ 
ดังภาพด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อ - นามสกลุ (ไทย) พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ช่ือ - นามสกลุ รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก  
ชื่อ - นามสกลุ (อังกฤษ) จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
ต าแหน่งในโครงการ ต าแหน่งในโครงการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ของนักวิจัยภายนอก (drop down list)   
ส่วนงาน/บริษทั จะแสดงข้อมูลจากชื่อนักวิจัยที่เลือก 
โทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ ของนักวิจัยภายนอก 
อีเมล อีเมล ของนักวิจัยภายนอก 
สัญชาติของนักวิจัย สัญชาติ ของนักวิจัยภายนอก 
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ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
สัดส่วน สัดส่วน ใน Journal ระบุตัวเลขเท่าน้ัน 

 

๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลนักวิจัยภายนอก 
๑๐. คลิกที่แท๊บ เอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๑๑. คลิกที่  เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์ 
ไฟล์เอกสาร ไฟล์แนบ แนบไฟล์นามสกุล doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf 

ไม่เกิน 5 MB 
 

๑๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 
๑๓. คลิกที่แท๊บ ผลงาน/รางวัล จะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๔๘ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อผลงาน/รางวัล ชื่อผลงาน/รางวัล 
ผู้มอบรางวัล ผู้มอบรางวัล 

 

๑๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 

๑๕. กรณีที่แก้ไขข้อมูล Proceedings ให้คลิกทีปุ่่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลบุ Proceedings ตาม
ต้องการ 

๑๖. กรณีที่ลบข้อมลู Proceedings ให้คลิกที่ปุม่  เพื่อลบข้อมูล Proceedings ตามต้องการ 
 

รายการ Proceedings ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
รายการ Proceedings ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เป็นการตรวจสอบข้อมูล Proceedings ทีย่ังไม่สมบูรณ์ 

และแสดงข้อมูลที่ต้องกรอกเพ่ิมเติม เพื่อท าให้ Journal มีความถูกต้องสมบูรณ ์ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายการ Proceedings ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ ์จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
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๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล Proceedings ให้กรอกข้อมูลค าคน้ของ Proceedings ในส่วนของการ

ค้นหาข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่เพิ่มข้อมูล Proceedings ให้สมบูรณ ์ให้คลิกที่ปุม่  จะแสดงหน้าจอดังเมนูบันทึก 
Proceedings เพื่อกรอกข้อมูล Proceedings 

 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
สิทธบิัตร/อนสุิทธบิัตร 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นการบันทึกข้อมลูเกี่ยวกบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันทีออกสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร และหน่วยงานที่จดทะเบียน ซึ่งขัน้ตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนสูิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลสิทธบิัตร/อนุสิทธิบัตร ให้กรอกขอ้มูลค าค้นของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใน

ส่วนของการค้นหาข้อมูล แลว้คลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะแสดง
หน้าจอ ดังภาพด้านล่าง   
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 ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ (drop down list)   
ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ พิมพ์ช่ือโครงการวิจัยที่ช่อง ชื่อโครงการ รอจนกว่า

จะมีรายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก 
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง 
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล พิมพ์ช่ือหรือนามสกุลที่ช่อง ชื่อ - สกุล รอจนกว่าจะมี

รายช่ือขึ้นมาแล้วเลือก ในกรณีที่พบชื่อซ้ าให้ท่านเลือกนักวิจัย
ตามหน่วยงานให้ถูกต้อง 

ส่วนงาน ส่วนงาน (drop down list)   
ภาควิชา/ฝ่าย ภาควิชา/ฝ่าย ค้นหาข้อมูลจากส่วนงาน (drop down list)   
ประเภทเจ้าของผลงาน ประเภทเจ้าของผลงาน (drop down list)   
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน (drop down list)   
วันที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (calendar) 
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 ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
หน่วยงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

หน่วยงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ แนบไฟล์นามสกุล doc, docx, xls, xlsx, txt pdf, 
jpg, jpeg, png ไม่เกิน 2 MB 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

๕. กรณีที่แก้ไขข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ตามต้องการ 

๖. กรณีที่ลบข้อมลูสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ตามต้องการ 

 

ครุภัณฑ์เครือ่งมือวิจัย 

 
ครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย 

ครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย เป็นการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย แยกตามส่วนงานต่างๆ ซึ่งขั้นตอน
การท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนคูรุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๒ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลครุภณัฑ์เครื่องมือวิจัย ให้กรอกขอ้มูลค าค้นของครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ใน

ส่วนของการค้นหาข้อมูล แลว้คลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกที ่  เพื่อบันทึกข้อมูลครภุัณฑ์เครื่องมือวิจัย จะแสดง
หน้าจอ ดังภาพด้านล่าง   

 

 

 ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ชื่อส่วนงาน ชื่อส่วนงาน (drop down list)   
ชื่อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย (ท.) ชื่อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ภาษาไทย 
ชื่อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย (อ.) ชื่อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ภาษาอังกฤษ 
หมายเลขครุภณัฑ ์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
วันที่ได้รับ วันที่ได้รับ (calendar) 
รุ่นของครุภัณฑ ์ รุ่นของครุภัณฑ ์



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๓ 
 

 ข้อมูลที่บันทึก ค าอธบิาย 
ยี่ห้อของครุภัณฑ ์ ยี่ห้อของครุภัณฑ ์
อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
รายละเอียดเครื่องมือ รายละเอียดเครื่องมือ 
สถานที่ใช้งาน สถานที่ใช้งาน 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทร เบอร์โทร 
อีเมล อีเมล 
สถานะการใช้งาน สถานะการใช้งาน ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ 
แนบรูปภาพ แนบรูปภาพ สามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุด ๑๐ รูป นามสกุล 

jpg, jpeg, png รูปละไม่เกิน 2 MB 
หมายเหต ุ หมายเหตุ 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลครภุัณฑ์เครื่องมือวิจัย 

๕. กรณีที่แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิจัย ตามต้องการ 

๖. กรณีที่ลบข้อมลูครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ให้คลิกทีปุ่่ม  เพื่อลบข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย 
ตามต้องการ 

  

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๔ 
 

คลังข้อมูลงานวิจัย 

 
คลังข้อมูลงานวิจัย 

คลังข้อมูลงานวิจัย เป็นการค้นหาข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย ครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ตามค าค้นที่ผู้ใช้
กรอกข้อมูล ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนคูลังข้อมูลงานวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลนักวิจยั ผลงานวิจัย ครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ให้กรอกข้อมูลค าคน้ ในส่วน
ของการค้นหาข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาขอ้มูล 
  

 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๕ 
 

สืบค้นข้อมูลและออกรายงาน 

โครงการวิจัย 

จ านวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ 

จ านวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนโครงการวิจัย รายละเอียด 
ของโครงการวิจัย แต่ละปีงบประมาณ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็น
ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ ให้กรอกขอ้มูลในส่วนของการ

ค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของโครงการวิจัย ให้คลิกที่ตัวเลขในคอลัมน์ จ านวนงานวิจัย จะแสดงหน้าจอ

ดังภาพด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๖ 
 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักวิจยัและผลงานวิจัย แยกตามส่วนงาน 

จ านวนนักวิจัยและผลงานวิจยั แยกตามส่วนงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัย 
แต่ละส่วนงาน และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนนักวิจัยและผลงานวิจยั แยกตามส่วนงาน จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๗ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัย แยกตามส่วนงาน ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการ

ค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล  

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัย แยกตามส่วนงาน 

 

จ านวนโครงการวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ 

จ านวนโครงการวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนโครงการวิจัย แต่ละ
สาขาวิชาการ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนโครงการวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ จะแสดงหนา้จอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนโครงการวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ ให้กรอกขอ้มูลในส่วนของการค้นหา  

แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๘ 
 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพือ่เปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนโครงการวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ 

 

จ านวนโครงการวิจัยทีส่่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว/โครงการวิจัยคงคา้ง 

จ านวนโครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว/โครงการวิจัยคงค้าง เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวน
โครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วหรือโครงการวิจัยคงค้าง และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel 
ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนโครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว/โครงการวิจัยคงค้าง จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕๙ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนโครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว/โครงการวิจัยคงค้าง ให้กรอก

ข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทกึ 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว/โครงการวิจัยคงค้าง 

 

จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการตามแผนงานวิจัย 

จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัย เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยที่เป็นไป
ตามแผนหรือไม่เป็นไปตามแผน โดยจะแยกตามส่วนงาน และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๐ 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัย ให้กรอกข้อมลูในสว่นของ

การค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัย 

 

จ านวนนักวิจยัชาวต่างชาต ิแยกตามปีงบประมาณ 

จ านวนนักวิจัยชาวต่างชาติ แยกตามปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนนักวิจัยชาวต่างชาติใน
แต่ละปีงบประมาณ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนนักวิจัยชาวต่างชาติ แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๑ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนนักวิจัยชาวต่างชาติ แยกตามปีงบประมาณ ให้กรอกข้อมูลในส่วนของ

การค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนนักวิจัยชาวต่างชาติ แยกตามปีงบประมาณ 

 

รายชื่อหัวหนา้โครงการวิจยั แยกตามปีงบประมาณ 

รายช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลรายช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย
ในแต่ละปีงบประมาณ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 
 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๒ 
 

๒. ถ้าต้องการค้นหารายช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ ให้กรอกข้อมูลในส่วนของ

การค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย แยกตามปงีบประมาณ 

 

รายชื่อนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน 

รายช่ือนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลนกัวิจัย จ านวนงานวิจัย Journal 
Proceedings ของนักวิจัย และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายช่ือนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหารายช่ือนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้ว

คลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขหรือรายช่ือของนักวิจัยในตารางแสดงข้อมูล จะ

แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๓ 
 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายช่ือนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๔ 
 

รายงานจ านวนความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา 

รายงานจ านวนความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เป็นการเรียกดูข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ
นักวิจัย และสามารถส่งข้อมลูออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานจ านวนความเช่ียวชาญในสาขาวิชา จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ให้กรอกข้อมูลในสว่นของการค้นหา  แล้ว

คลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 

 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๕ 
 

บทความวิจยั Journal และ Proceedings 

จ านวนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ Proceedings ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

จ านวนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ Proceedings ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวน Journal  Proceedings ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนจู านวนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ 
Proceedings ระดับชาติและระดับนานาชาติ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพรใ่นวารสารวิชาการและ 
Proceedings ระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่

ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๖ 
 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพรใ่นวารสารวิชาการและ 
Proceedings ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

รายงานสถานะการเบิกเงนิรางวัลตพีิมพ์เผยแพร ่

รายงานสถานะการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นการเรียกดูข้อมูลสถานะการเบิกเงินรายวัลของ
โครงการวิจัย และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานสถานะการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาสถานะการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร ่ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  

แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลสถานะการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๗ 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยทีเ่ผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติ แยกตาม
ปีงบประมาณ 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แยกตาม
ปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
โดยแสดงในรูปแบบของกราฟ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนกูราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ให้

กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลกิที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๘ 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยทีเ่ผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ แยกตาม
ปีงบประมาณ 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ แยกตาม
ปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ 
โดยแสดงในรูปแบบของกราฟ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนกูราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและ
นานาชาติ แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ ให้

กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลกิที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖๙ 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยทีเ่ผยแพร่ในวารสารวชิาการ และ Proceedings ระดับชาติและ
นานาชาติ แยกตามปีงบประมาณ 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ Proceedings ระดับชาติ
และนานาชาติ แยกตามปีงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
และ Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ โดยแสดงในรูปแบบของกราฟ และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ 
Excel ได้ ซึ่งขัน้ตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนกูราฟเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ 
Proceedings ระดับชาติและนานาชาติ แยกตามปีงบประมาณ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ Proceedings ระดับชาติ

และนานาชาติ ให้กรอกข้อมลูในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ Proceedings 
ระดับชาติและนานาชาติ 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๐ 
 

รายงานตดิตามโครงการ 

รายงานภาพรวมโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน 

รายงานภาพรวมโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน เป็นการเรียกดูข้อมูล
งบประมาณ การเบิกเงินงวด วันที่ส่งเล่มฉบบัสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย แยกตามประเภทเงินอุดหนุน และ
สามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานภาพรวมโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน จะ
แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แลว้คลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลภาพรวมโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๑ 
 

รายงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

รายงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เป็นการเรียกดูข้อมูลความก้าวหน้าและรายละเอียด
ของโครงการวิจัย และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของโครงการวิจัย ให้คลิกที่ชื่อโครงการ เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๒ 
 

รายงานติดตามการเบิกเงินงวด แยกตามประเภทเงินอุดหนุน 

รายงานติดตามการเบิกเงินงวด แยกตามประเภทเงินอุดหนุน เป็นการเรียกดูข้อมูลโครงการวิจัยที่มี
การเบิกเงินในแต่ละงวด แยกตามประเภทเงินอุดหนุน และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานติดตามการเบิกเงินงวด แยกตามประเภทเงินอุดหนุน จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายงานติดตามการเบิกเงินงวด แยกตามประเภทเงินอุดหนุน 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๓ 
 

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการเรียกดูข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ของโครงการวิจัย และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอน
การท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทเงินอุดหนุน จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๔ 
 

รายงานติดตามการขอขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย แยกตามประเภทเงินอุดหนนุ 

รายงานติดตามการขอขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย แยกตามประเภทเงินอุดหนุน เป็นการเรียกดู
ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ของโครงการวิจัย และสามารถส่ง
ข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทเงินอุดหนุน จะแสดง
หน้าจอดังภาพดา้นล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายงานติดตามการขอขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๕ 
 

รายงานติดตามโครงการวิจยัที่ยังค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แยกตามประเภทเงนิอุดหนุน 

รายงานติดตามโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แยกตามประเภทเงินอุดหนุน เป็นการ
เรียกดูข้อมูลโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจะแสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ และ
สามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานติดตามโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แยกตามประเภทเงิน
อุดหนุน จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลรายงานติดตามโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แยกตามประเภท
เงินอุดหนุน 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๖ 
 

รายงานครภุัณฑ์เครื่องมือวิจัย 

รายงานจ านวนครุภัณฑเ์ครือ่งมือวิจัย แยกตามส่วนงาน 
รายงานจ านวนครุภัณฑ์เครือ่งมือวิจัย แยกตามส่วนงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์

เครื่องมือวิจัยทั้งหมด โดยแยกตามส่วนงาน และสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการ
ท างานเป็นดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานจ านวนครุภัณฑ์เครือ่งมือวิจัย แยกตามส่วนงาน จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย แยกตามส่วนงาน 

  



                     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๗๗ 
 

รายงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รายงานจ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แยกตามส่วนงาน 
รายงานจ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แยกตามส่วนงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลจ านวนสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตรทั้งหมด โดยแยกตามส่วนงาน และสามารถส่งขอ้มูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานเป็น
ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

๑. คลิกเลือกเมนรูายงานจ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แยกตามส่วนงาน จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 
 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาโครงการวิจัย ให้กรอกข้อมูลในส่วนของการค้นหา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. กรณีดูรายละเอียดของข้อมูล ให้คลิกที่ตัวเลขในตารางแสดงข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 

๔. กรณีที่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล ์Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปิดหรือบันทึก 
ไฟล์ Excel ข้อมูลจ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แยกตามส่วนงาน 
 


