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 การเขาสูระบบ 

 หนาเขาสูระบบ 

 1.  เขาสูเว็บไซต  dpbp.kmitl.ac.th 

 2.  กรอกอีเมลสถาบันท่ีลงทายดวย @kmitl.ac.th 
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 หากพบปญหาในข้ันตอนการเขาสูระบบการใชงานสามารถติดตอท่ี โทร(สายใน) 3272 หรือ Line 

 Official : @hrkmitl เมื่อเขาสูระบบสำเร็จจะพบกับหนาแรกของหนาตางการใชงานระบบ 

 หนาแรก 

http://dpbp.kmitl.ac.th/
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 เมื่อเขาสูระบบครั้งแรก ในหนาสรุปขอมูลผลงานจะไมมีผลงานใดๆ แสดงในหนาน้ี สำหรับการบันทึก 

 ขอมูลตางๆ จะมีรูปแบบแตกตางกันออกไปตามประเภทผลงาน 

 หนาสรุปขอมูลผลงานกอนยืนยันขอมูล 
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 การบันทึกขอมูลดานภาระงานสอน 
 การบันทึกขอมูลภาระงานสอนจะเริ่มตนจากการยืนยึนขอมูลภาระงานสอนที่ทางเจาหนาที่ทะเบียนได 

 นำเขาขอมูลมาให ทานไมจำเปนตองกรอกขอมูลใดๆ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 การยืนยันภาระงานสอน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง ยืนยันขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานภาระงานสอน 

 4.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภาระงานสอน หากถูกตอง กดปุม “ยืนยันภาระงานสอน” หากม ี

 ขอมูลไมถูกตองใหทำการติดตอเจาหนาท่ีทะเบียนเพ่ือแกไขขอมูลใหถูกตองกอนแลวจึงกดยืนยันหลัง 

 จากท่ีขอมูลอัพเดตในระบบนี้แลว 

 5.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปญหาพิเศษ และสหกิจ เชนเดียวกับภาระงานสอน 

 หนายืนยันขอมูลภาระงานสอน 

 หลังจากยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว ขอมูลดังกลาวจะมาแสดงอยูที่หนาสรุปขอมูลผลงานในหัวขอ ผล 

 งานดานภาระงานสอน 
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 หนาสรุปขอมูลผลงานหลังยืนยันขอมูล 
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 การบันทึกขอมูลดานนวัตกรรมการสอน 
 สำหรับขอมูลดานนวัตกรรมการสอนประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน ผลการประเมินการสอน 

 รูปแบบการสอน กรรมการบริหารหลักสูตร หนังสือตำรา และ Multimedia Online Course 

 การกรอกขอมูลเอกสารประกอบการสอน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานนวัตกรรมการสอน 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ เอกสารประกอบการสอน 

 เมนูกรอกขอมูลผลงานดานนวัตกรรมการสอน 
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 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด 

 หนากรอกขอมูลเอกสารประกอบการสอน 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 หนาแบบรางเอกสารประกอบการสอน 
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 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย OAQ และ OAQ จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 หนารอหนวยงานพิจารณาเอกสารประกอบการสอน 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย OAQ แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 สถานะอนุมัติผลงานเอกสารประกอบการสอน 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย OAQ แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน OAQ 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 

 สถานะไมอนุมัติผลงานเอกสารประกอบการสอน 
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 เหตุผลประกอบผลไมอนุมัติเอกสารประกอบการสอน 
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 การกรอกขอมูลรูปแบบการสอน 

 สำหรับขอมูลรูปแบบการสอนจะตองยืนทำการยืนยันภาระงานสอนกอน จึงจะสามารถกรอกขอมูลตอ 

 ไป สามารถอานวิธียืนยันไดท่ีหัวขอ การยืนยันภาระงานสอน 

 หนารูปแบบการสอนที่ยังไมไดรับการยืนยันภาระงานสอน 

 หลังจากยืนยันเรียบรอยแลวสามารถดำเนินการตอดังนี้ 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานนวัตกรรมการสอน 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ รูปแบบการสอน 

 เมนูกรอกขอมูลผลงานดานนวัตกรรมการสอน 
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 5.  หลังจากเลือกกรอกรูปแบบการสอนจะพบกับหนาขอมูลภาระงานสอน ใหคลิกเลือกวิชาที่ตองการ 

 หนาสำหรับเลือกรูปแบบการสอน 

 6.  รายละเอียดวิชาที่เลือกจะแสดงใหกรอกขอมูลเพ่ิมเติม ใหทำการกรอกขอมูลตามที่กำหนด (สำหรับ 

 การกำหนดเปอรเซ็นตการมีสวนรวม สามารถอานเพ่ิมเติมไดที่หัวขอ การกำหนดสัดสวนการมีสวน 

 รวมของผลงาน) 
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 หนากรอกขอมูลรูปแบบการสอน 

 7.  กดสงผลงานหรือบันทึกฉบับราง (รายละเอียดการบันทึกฉบับรางสามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ 

 การกรอกขอมูลเอกสารประกอบการสอน ขอ 6.2) 
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 8.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย OAQ และ OAQ จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 หนารอหนวยงานพิจารณารูปแบบการสอน 

 9.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 9.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย OAQ แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 9.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย OAQ แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน OAQ 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูลรายการหนังสือ/ตำรา/E-book 

 สำหรับขอมูลรายการหนังสือ/ตำรา/E-book จะมีเจาหนาท่ี KRIS เปนผูกรอกขอมูลเบื้องตน ระบบจะ 

 ซิงคขอมูลมาใหเจาของผลงานกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมและยืนยันผลงาน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง ยืนยันขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานนวัตกรรมการสอน 

 4.  คลิกปุม กำหนดสัดสวน ที่ตารางในหัวขอ รายการหนังสือ/ตำรา/E-book 

 หนาตารางยืนยันรายการหนังสือ/ตำรา/E-book 

 5.  ตรวจสอบขอมูลตามที่เจาท่ีระบุมาเบื้องตนและกดสงผลงาน (สำหรับการกำหนดเปอรเซ็นตการมีสวน 

 รวม สามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ีหัวขอ การกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมของผลงาน) หากขอมูลไมถูก 

 ตองสามารถติดตอเจาหนาท่ี KRIS ไดโดยตรง 
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 หนาตารางยืนยันขอมูลการมีสวนรวมรายการหนังสือ/ตำรา/E-book 

 6.  หลังจากผูมีสวนรวมทุกคนยืนยันความถูกตองของผลงาน สถานะจะถูกเปลี่ยนเปน อนุมัต ิ
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 การกรอกขอมูล Multimedia Online Course 

 สำหรับขอมูล Multimedia Online Course จะมีเจาหนาท่ี OAQ เปนผูกรอกขอมูลเบื้องตน ระบบ 

 จะซิงคขอมูลมาใหเจาของผลงานกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมและยืนยันผลงาน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง ยืนยันขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานนวัตกรรมการสอน 

 4.  คลิกปุม กำหนดสัดสวน ที่ตารางในหัวขอ Multimedia Online Course 

 หนาตารางยืนยัน Multimedia Online Course 

 5.  ตรวจสอบขอมูลตามที่เจาท่ีระบุมาเบื้องตนและกดสงผลงาน (สำหรับการกำหนดเปอรเซ็นตการมีสวน 

 รวม สามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ีหัวขอ การกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมของผลงาน) หากขอมูลไมถูก 

 ตองสามารถติดตอเจาหนาท่ี OAQ ไดโดยตรง 
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 หนาตารางยืนยันขอมูลการมีสวนรวม Multimedia Online Course 

 6.  หลังจากผูมีสวนรวมทุกคนยืนยันความถูกตองของผลงาน สถานะจะถูกเปลี่ยนเปน อนุมัต ิ
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 การกรอกขอมูลกรรมการบริหารหลักสูตร 

 สำหรับขอมูล กรรมการบริหารหลักสูตร จะมีเจาหนาท่ี OAQ เปนผูกรอกขอมูลเบื้องตน ระบบจะซิงค 

 ขอมูลมาใหเจาของผลงานกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมและยืนยันผลงาน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง ยืนยันขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานนวัตกรรมการสอน 

 4.  คลิกปุม กำหนดสัดสวน ที่ตารางในหัวขอ กรรมการบริหารหลักสูตร 

 หนาตารางยืนยัน กรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.  ตรวจสอบขอมูลตามที่เจาท่ีระบุมาเบื้องตนและกดสงผลงาน (สำหรับการกำหนดเปอรเซ็นตการมีสวน 

 รวม สามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ีหัวขอ การกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมของผลงาน) หากขอมูลไมถูก 

 ตองสามารถติดตอเจาหนาท่ี OAQ ไดโดยตรง 
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 หนาตารางยืนยันขอมูลการมีสวนรวม กรรมการบริหารหลักสูตร 

 6.  หลังจากผูมีสวนรวมทุกคนยืนยันความถูกตองของผลงาน สถานะจะถูกเปลี่ยนเปน อนุมัต ิ
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 การบันทึกขอมูลผลงานดานงานวิจัย 
 สำหรับขอมูลดานงานวิจัยประกอบดวย โครงการวิจัย, มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ 

 ท่ีสภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding, Proceeding ตีพิมพในฐานขอมูล 

 Scopus, Research Paper/Review Article, Short Communication/Note และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ 

 ลิขสิทธ์ิ 

 เมนูกรอกขอมูลผลงานดานงานวิจัย 

 การกรอกขอมูลโครงการวิจัย 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ โครงการวิจัย 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด 
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 หนากรอกขอมูลโครงการวิจัย 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 
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 หนารอหนวยงานพิจารณาโครงการวิจัย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 สถานะอนุมัติโครงการวิจัย 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 

 สถานะไมอนุมัติโครงการวิจัย 
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 เหตุผลประกอบผลไมอนุมัติโครงการวิจัย 
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 การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตี 

 พิมพใน Proceeding 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง 

 และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด 

 หนากรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีสภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเร่ืองเต็มตีพิมพใน 

 Proceeding 
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 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 หนารอหนวยงานพิจารณาวารสารวิชาการ 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 สถานะอนุมัติวารสารวิชาการ 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 

 สถานะไมอนุมัติวารสารวิชาการ 
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 เหตุผลประกอบผลไมอนุมัติวารสารวิชาการ 
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 การกรอกขอมูล Proceeding ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ Proceeding ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูล Research Paper/Review Article 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ Research Paper/Review Article 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูล Short Communication/Note 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ Short Communication/Note 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ์

 สำหรับขอมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ จะมีเจาหนาท่ี KRIS เปนผูกรอกขอมูลเบื้องตน ระบบจะ 

 ซิงคขอมูลมาใหเจาของผลงานกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมและยืนยันผลงาน 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง ยืนยันขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานวิจัย 

 4.  คลิกปุม กำหนดสัดสวน ที่ตารางในหัวขอ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 

 หนาตารางยืนยันสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 5.  ตรวจสอบขอมูลตามที่เจาท่ีระบุมาเบื้องตนและกดสงผลงาน (สำหรับการกำหนดเปอรเซ็นตการมีสวน 

 รวม สามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ีหัวขอ การกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมของผลงาน) หากขอมูลไมถูก 

 ตองสามารถติดตอเจาหนาท่ี KRIS ไดโดยตรง 

 หนาตารางยืนยันขอมูลการมีสวนรวมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ์
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 6.  หลังจากผูมีสวนรวมทุกคนยืนยันความถูกตองของผลงาน สถานะจะถูกเปลี่ยนเปน อนุมัต ิ

 ขอมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ไดรับการอนุมัติ 
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 การบันทึกขอมูลผลงานดานงานเพื่อสังคมหรืองานสรางชื่อเสียง 

 สำหรับขอมูลดานงานเพื่อสังคมหรืองานสรางช่ือเสียงประกอบดวย โครงการเพื่อสังคม ผลงานสราง 

 ช่ือเสียง และผลงานท่ีมีการนำไปใชจริง 

 การกรอกขอมูลโครงการเพ่ือสังคม 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานเพื่อสังคมหรืองานสรางชื่อเสียง 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ โครงการเพื่อสังคม 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูลผลงานสรางช่ือเสียง 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานเพื่อสังคมหรืองานสรางชื่อเสียง 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ ผลงานสรางช่ือเสียง 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูลผลงานท่ีมีการนำไปใชจริง 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานเพื่อสังคมหรืองานสรางชื่อเสียง 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ ผลงานท่ีมีการนำไปใชจริง 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การบันทึกขอมูลผลงานดานงานสรางรายได 
 สำหรับขอมูลดานผลงานดานงานสรางรายไดประกอบดวยขอมูลโครงการวิจัย โครงการบริการ 

 วิชาการและการบริจาค 

 การกรอกขอมูลโครงการวิจัย 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานสรางรายได 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ โครงการวิจัย 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 



 38 

 การกรอกขอมูลโครงการบริการวิชาการ 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานสรางรายได 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ โครงการบริการวิชาการ 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 
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 การกรอกขอมูลการบริจาค 

 1.  เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน 

 2.  เลือกเมนูรอง กรอกขอมูล 

 3.  เลือกเมนูยอย ผลงานดานงานสรางรายได 

 4.  คลิกปุม กรอก ท่ีตารางในหัวขอ การบริจาค 

 5.  กรอกขอมูลตามท่ีกำหนด (สามารถดูรูปประกอบไดจากหัวขอ “การกรอกขอมูลผลงานนำเสนอในที ่

 ประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ที่สภาวิชาการรับรอง และมีผลงานเรื่องเต็มตีพิมพใน Proceeding”) 

 6.  บันทึกผลงาน 

 6.1.  หากทำการบันทึกผลงานเรียบรอยแลว กดปุม สงผลงาน 

 6.2.  หากยังไมเรียบรอย กดปุม บันทึกราง การเขาถึงขอมูลที่รางไวสามารถทำตามขอ 1. ถึง 4. 

 และเลือกแกไขแบบราง 

 7.  หลังจากสงผลงานแลว ผลงานนั้นจะอัพเดตเปนสถานะ รอหนวยงานพิจารณา หมายถึงอยูระหวาง 

 พิจารณาผลงานโดย KRIS และ KRIS จะเปนผูอัพเดตสถานะอีกครั้งหลังพิจารณาเรียบรอย 

 8.  หลังจากหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว 

 8.1.  สถานะเปลี่ยนเปน อนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว สามารถนำใช 

 ในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได 

 8.2.  สถานะเปลี่ยนเปน ไมอนุมัติ หมายถึง ผลงานนั้นไมไดรับการอนุมัติโดย KRIS แลว ไม 

 สามารถนำใชในการพิจารณาในระบบ DPBP ตอได โดยสามารถกดดูรายละเอียดภายในเพื่อ 

 ดูเหตุผลประกอบได หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่หนวยงาน KRIS 

 สำหรับการแกไขขอมูลผลงานหลังจากไมผานการอนุมัติ สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “ 

 การแกไขขอมูลผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ” 



 40 

 การกำหนดสัดสวนการมีสวนรวมของผลงาน 

 สำหรับการกรอกขอมูลบางผลงานอาจมีการแบงสัดสวนการมีผลรวมของผลงาน ที่หนาตางระบบหนา 

 กรอกขอมูลจะมีการใหใสผูมีสวนรวมของผลงาน โดยหากมีผูมีสวนรวมมากกวา 1 คน ผูมีสวนรวมทุกคนจะ 

 ตองทำการอนุมัติผลงานน้ันกอน ผลงานจึงจะถูกสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ โดยในหัวขอน้ีจะ 

 ยกตัวอยางขอมูลวารสารวิชาการ 

 ตัวอยางการกรอกขอมูลผูมีสวนรวมคนเดียว 

 1.  ใสเปอรเซนตการมีสวนรวมเปน 100 และเลือกตำแหนงการมีสวนรวมของตัวเอง 

 การใสเปอรเซนตการมีสวนรวมเพียงคนเดียว 

 2.  เน่ืองจากมีผูมีสวนรวมเพียงคนเดียว ขอมูลจะถูกสงตอไปยังหนวยงานเพื่อพิจารณา 

 ตัวอยางการกรอกขอมูลผูมีสวนรวมมากกวาหนึ่งคน 

 1.  ใสเปอรเซนตการมีสวนรวมของตนและเลือกตำแหนง 

 การใสเปอรเซนตการมีสวนรวมมากกวาหนึ่งคน 
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 2.  คลิกเพิ่มผูรวมผลงาน 

 3.  พิมพชื่อ นามสกุล หรืออีเมลสถาบันเพ่ือคนหาผูมีสวนรวม คลิกสืบคน 

 การเพ่ิมชื่อผูมีสวนรวม 

 4.  เลือกเพิ่มรายช่ือผูมีสวนรวมท่ีตองการ 

 5.  กำหนดเปอรเซ็นตการมีสวนรวมและตำแหนง 

 การกำหนดเปอรเซ็นต  การมีสวนรวมและตำแหนง 

 6.  หลังจากเพ่ิมผูมีสวนรวมครบท้ังหมดและสงผลงาน ผูมีสวนรวมจะตองทำการยืนยันขอมูลผลงานนั้นๆ 

 โดยเขาสูระบบของตนเอง เลือกเมนูหลัก บันทึกผลงาน เมนูรอง ยืนยันขอมูล และเมนูยอยใหตรงกับ 

 ประเภทผลงานน้ันๆ จากนั้นยืนยันความถูกตองของขอมูล 
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 การแกไขขอมูลผลงานที่ไมผานการอนุมัติ 
 หากผลงานใดที่ไมผานการอนุมัติจากหนวยงาน สามารถแกไขรายละเอียดโดยคลิกเลือกผลงานที่ 

 ตองการแกไขแลวคลิกปุมแกไขท่ีมุมลางขวา จากนั้นกรอกขอมูลใหมและสงผลงานอีกรอบ ผลงานจะถูกสงไป 

 ยังพิจารณาโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของอีกครั้ง 

 การกดแกไขผลงานท่ีไมผานการอนุมัติ 


