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1. Web Project System Program Flow & Specification 

1.1. User Authorization and Main Page 

 
 

  คําอธิบาย 
Program 
Name 

web.xml 

Description เช็คสิทธิการเขาสูระบบ 

Include 
Files 

- 

Related 
Class 

nstda.pabi.servlet.LogonFilter 
nstda.pabi.security.Authorize 
nstda.pabi.security.LogonManag
ement 
nstda.pabi.security.WebUserMa
nagement 
nstda.pabi.security.JDBCGetDat
a2 

filter Login 

เช็ความี session “PABIUSER” 

บังคับใหไป login page 

เก็บ function ท่ีเรียกคลาส 

JDBCGetData2 

เก็บ sql ท่ีดึง data ของ user login 

Related 
Tables 

pa0001 
zhrt_bossid 
zesst_exappr 
zesst_mmexappr 

HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for Workflow 
Special Approver 
Special Approver 
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  คําอธิบาย 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

mainpage.do 

Description หนาจอหลักของระบบ ( web ess ) ท่ีผูใชจะพบหลังจากเขาสูระบบ 
URL /webps 
Related 
Class 

nstda.pabi.ps.action.MainpageA
ction 
nstda.pabi.ps.form.ProposalFor
m 

เก็บคําส่ังแสดงหนาจอหลัก 

เก็บคาตัวแปร 

Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/template/welcome.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนาจอหลัก 
 

 
Header 
Link 

การลงทะเบียนโครงการ 

ปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

ปรับแผนโครงการ 

นําสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

แกไขขอเสนอโครงการ 

การอัพโหลดขอเสนอโครงการ 
รายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการ 

รายงานสรุปการนําสงขอมูล 

ไปดูหวัขอ 1.2 การลงทะเบียน
โครงการ 

ไปดูหวัขอ 1.3 ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการ 

ไปดูเอกสารปรับแผนโครงการ 
ไปดูหวัขอ 1.4 นําสงแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 
ไปดูหวัขอ 1.5 แกไขขอเสนอ
โครงการ 
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  คําอธิบาย 
ไปดูหวัขอ 1.6 อัพโหลดขอเสนอ
โครงการ 
ไปดูหวัขอ 1.7 รายงานสรุปการ
ลงทะเบียนโครงการ 
ไปดูหวัขอ 1.8 รายงานสรุปการนําสง
ขอมูล 
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1.2. การลงทะเบียนโครงการ (Project Proposal Registration) 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_REG 

Description การลงทะเบียนโครงการ (Project Proposal Registration) 
URL /webps/proposal.do?command=initial 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/ proposal.jsp 
/jsp_include/employee03.jsp 
/jsp_include/project_detail01.jsp 
/jsp_include/program01.jsp 
/jsp_include/attachfile.jsp 
/jsp_include/employee_group02.jsp 
/jsp_include/download01.jsp 
/jsp_include/button.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนา initial screen 
สวน : ขอมูลพนักงานผูทํารายการ 

สวน : ขอมูลโครงการ 

สวน : โปรแกรม และ ใชกรอบ
งบประมาณของโปรแกรม 
สวน : เอกสารแนบ 
สวน : บุคลากร 
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  คําอธิบาย 
สวน : ไฟลใหดาวโหลด 

สวน : ปุมกด 
Related 
Class 

Netweaver Portal 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalActio
n 
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- nstda.pabi.ps.sql. JDBCGetData 
- nstda.pabi.ps.sap.GetProjIdDAO 
10.226.1.80 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalActio
n 
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- 
nstda.pabi.ps.form.ZProposalForm 
 
- nstda.pabi.ps.sql. 
ZJDBCDataCPMO 

 

คลาสเก็บ initial, บันทึกไฟล, ออก
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

คลาสเก็บฟงช่ัน BAPI 

 

คลาสเก็บ initial, อานและเขียน
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร ท่ีอานไดจาก XML 

เก็บคาตัวแปร สําหรับเขียนไฟล 
Writer และลงฐานขอมูล 

funding_db 
คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ สําหรับ
ฐานขอมูล funding_db 

Related 
Tables 

Netweaver Portal 
- pa0001 
 
- zhrt_bossid 
- zesst_form 
- zpst_frmproj 
- tcj1t 
10.226.1.80 
- Project 
- Project_Person 
- Project_ExPerson 
- Proposal 

 
HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 

ประเภทโครงการ 

Project Types 
 

รายละเอียดโครงการ 

ผูรวมวิจยัภายใน 

ผูรวมวิจยัภายนอก 

ขอเสนอโครงการ 
Sap BAPI ZESS_PS_GET_PROJID 

ZESSFN_GET_BOSSID 
Get Project ID 
Get Boss Id. from 
ZHRT_BOSSID 
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1.2.1. Initial Screen 
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ฟลด Table.Field (Initial 
Value) 

BAPI.Structure 
(Submit Value) 

ZESS_PS_GET_PROJID

1. การลงทะเบียนโครงการ 
(Project Proposal 
Registration) 

  

2. รหัสผูบันทึกรายการ pa0001.pernr ESS_PARAM.ESSUSER

3. ช่ือผูบันทึกรายการ pa0001.ename  

4. วันท่ีบันทึกรายการ แสดงวนัท่ีทํารายการ 
รูปแบบ dd.mm.yyyy 

YEAR=ตัดมาเฉพาะป 

5. แบบฟอรมขอเสนอโครงการ  FORMID 

6. ช่ือโครงการ  PROJECT_DESC 

7. ประเภทโครงการ   
A. กรอบ โปรแกรม 
8. รหัสโปรแกรม คืนคาจากขอ 9  

9.  เปดหนาคนหาโปรแกรม ดตูอท่ี Pop Up หัวขอ 1.9 

10. ช่ือโปรแกรม คืนคาจากขอ 9  
11. รหัสกลุมโปรแกรม คืนคาจากขอ 9  
12. ช่ือกลุมโปรแกรม คืนคาจากขอ 9  
13. รหัสคลัสเตอร คืนคาจากขอ 9  
14. ช่ือคลัสเตอร คืนคาจากขอ 9  
B. กรอบ ใชกรอบงบประมาณของโปรแกรม 
15. รหัสโปรแกรม คืนคาจากขอ 16  

16.  เปดหนาคนหาโปรแกรม ดตูอท่ี Pop Up หัวขอ 1.9 
17. ช่ือโปรแกรม คืนคาจากขอ 16  
18. รหัสศูนยดแูลงบประมาณ คืนคาจากขอ 16  
19. ช่ือศูนยดแูลงบประมาณ คืนคาจากขอ 16  
20. รหัสหนวยงานดูแล

งบประมาณ 
คืนคาจากขอ 16  

21. ช่ือหนวยงานดูแล
งบประมาณ 

คืนคาจากขอ 16  
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ฟลด Table.Field (Initial 
Value) 

BAPI.Structure 
(Submit Value) 

ZESS_PS_GET_PROJID

22. รหัสกลุมโปรแกรม คืนคาจากขอ 16  
23. ช่ือกลุมโปรแกรม คืนคาจากขอ 16  
24. รหัสคลัสเตอร คืนคาจากขอ 16  
25. ช่ือคลัสเตอร คืนคาจากขอ 16  
26. กรอบ หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) 

27.  เปดหนาคนหาพนักงาน ดูตอท่ี Pop Up หัวขอ 1.2 
28. รหัสพนักงาน คืนคาจากขอ 26  
29. ช่ือ-สกุล พนักงาน คืนคาจากขอ 26  
30. ตําแหนง คืนคาจากขอ 26  
31. สังกัด คืนคาจากขอ 26  
32. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 
  

33. ความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

  

34. เวลาของตนเองท่ีใชใน
โครงการ % 

  

35. กรอบ ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ 

36.  เปดหนาคนหาพนักงาน ดูตอท่ี Pop Up หัวขอ 1.2 
37. รหัสพนักงาน คืนคาจากขอ 34  
38. ช่ือ-สกุล พนักงาน คืนคาจากขอ 34  
39. ตําแหนง คืนคาจากขอ 34  
40. สังกัด คืนคาจากขอ 34  
41. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 

  

42. ความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

  

43. เวลาของตนเองท่ีใชใน
โครงการ % 
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ฟลด Table.Field (Initial 
Value) 

BAPI.Structure 
(Submit Value) 

ZESS_PS_GET_PROJID

C. กรอบ หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. (Project Manager) 

44.  เปดหนาคนหาพนักงานภายนอก ดูตอท่ี Pop Up หัวขอ 1.3 
45. รหัส คืนคาจากขอ 42  
46. ช่ือ-สกุล คืนคาจากขอ 42  
47. ตําแหนง คืนคาจากขอ 42  
48. ประเภทหนวยงาน คืนคาจากขอ 42  
49. หนวยงาน คืนคาจากขอ 42  

50.  ลางคาขอ 43 ถึง 51  
51. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 

  

52. ความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

  

53. เวลาของตนเองท่ีใชใน
โครงการ % 

  

D. กรอบ ผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. (Project Member) 

54.  เปดหนาคนหาพนักงาน ดูตอท่ี Pop Up หัวขอ 1.2 
55. รหัสพนักงาน คืนคาจากขอ 52  
56. ช่ือ-สกุล พนักงาน คืนคาจากขอ 52  
57. ตําแหนง คืนคาจากขอ 52  
58. สังกัด คืนคาจากขอ 52  
59. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 

  

60. ความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

  

61. เวลาของตนเองท่ีใชใน
โครงการ % 

  

62. รวมบุคลากร สวทช. เทากับจํานวนพนักงานขอ 
53 

 



173 

ฟลด Table.Field (Initial 
Value) 

BAPI.Structure 
(Submit Value) 

ZESS_PS_GET_PROJID

63. รวมความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

เทากับผลรวมขอ 58  

E. กรอบ ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. (Project Member) 

64.  เปดหนาคนหาพนักงานภายนอก ดูตอท่ี Pop Up หัวขอ 1.3 
65. รหัส คืนคาจากขอ 62  
66. ช่ือ-สกุล คืนคาจากขอ 62  
67. ตําแหนง คืนคาจากขอ 62  
68. ประเภทหนวยงาน คืนคาจากขอ 62  
69. หนวยงาน คืนคาจากขอ 62  
70. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 

  

71. ความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

  

72. เวลาของตนเองท่ีใชใน
โครงการ % 

  

73. รวมบุคลากรภายนอก 
สวทช. 

เทากับจํานวนพนักงานขอ 
63 

 

74. รวมความรับผิดชอบใน
โครงการ % 

เทากับผลรวมขอ 69  

75. รวมบุคลากรท้ังโครงการ เทากับจํานวนบุคลากร
ท้ังหมด 

 

76. รวมความรับผิดชอบใน
โครงการ % ท้ังโครงการ 

เทากับผลรวม % ท้ัง
โครงการ ไมเกิน 100 

 

77.  submit เขา sap  

78.  เรียกหนานีใ้หม  
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ข้ันตอนการเขียนไฟล Proposal (ดูตาม Flow การลงทะเบียนขอเสนอโครงการ) 
1) เม่ือกดปุม ดําเนินการเพื่อลงทะเบียนขอเสนอโครงการ ระบบเร่ิมกระบวนการสรางไฟล

ขอเสนอโครงการ 

2) ระบบทําการเขียนไฟล XML จากขอมูลท่ีไดจากหนาจอ Initial Screen และเก็บไฟล 
XML ไวท่ี /inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือ
ไฟล] โดยต้ังช่ือไฟลตามรหัสโครงการ 

3) Webpsproposal ทําการอาน XML จาก webps  

4) เร่ิมเขียนไฟล OO Writer คัดลอกไฟลตนแบบท่ีไดเลือกจากแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการตามขอ 5 และเก็บ ไวท่ีโฟลเดอร Temp ใน path ของ webpsproposal 

5) บันทึกขอมูลลงใน ฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน funding_db 

6) Webps ทําการ Copy ไฟล OO Writer มาเก็บไวท่ี 
/inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือไฟล] 

7) ลบไฟลท้ังหมดท่ีสรางไวในโฟลเดอร Temp 

คาท่ีใชสําหรับเขียนไฟล Open Office Writer มีดังนี ้
ลําดับ คามาจาก 

1. รหัสโครงการ ขอ 77 

2. ช่ือโครงการอยางยอ 
(ไทย) 

ขอ 6 

3. ช่ือโครงการ (ไทย) ขอ 6 

4. หัวหนาโครงการ (ไทย) ขอ 28 

5. หัวหนาโครงการ 
(อังกฤษ) 

funding_db.Employee.ChvTitEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpNamEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpSurEn  

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

6. ตําแหนงหวัหนา
โครงการ 

ขอ 29 

7. หนวยงานตนสังกัด
หัวหนาโครงการ 

funding_db.Employee.CENTERNAMETHAI +  
funding_db.Employee.DIVISIONNAMETHAI + 
funding_db.Employee.DEPARTMENTNAMETHAI

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

8. สถานท่ีติดตอหัวหนา
โครงการ 

funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ท่ีรหัสพนักงาน ขอ 27 
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9. โทรศัพทหัวหนา
โครงการ 

pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27 

10. E-Mail หัวหนา
โครงการ 

pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตามรหัส
พนักงาน ขอ 27 

11. ลายมือช่ือหัวหนา
โครงการ 

ขอ 28 

12. วันท่ี วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
13. กลุมโปรแกรม ขอ 12 

14. Cluster ขอ 14 

15. โปรแกรม (โปรแกรม
เกี่ยวเนื่อง) 

ขอ 10 

16. ใชกรอบงบประมาณ
ของโปรแกรม 

ขอ 15 + ขอ 17 

17. ศูนยผูดูแลงบประมาณ ขอ 19 

18. หนวยงานผูดแูล
งบประมาณ 

ขอ 20 + ขอ 21 

19. ขอมูลประเภทโครงการ ขอ 7 
20. วันท่ีเสนอโครงการ คร้ัง

ท่ี 1 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

21. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

22. ตําแหนง ขอ 29 , ขอ 37 และ ขอ 56  

23. คุณวุฒ ิ pa0022.insti ตามรหัสพนกังาน ขอ 27, 35 ,53 

24. ความชํานาญ/ความ
สนใจพิเศษ 

ขอ 31, 39, 51 

25. สถานท่ีติดตอ funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ตามรหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

26. โทรศัพท pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

27. Email pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตามรหัส
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พนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
28. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

29. คิดเปน % ของงาน
ท้ังหมด 

ขอ 32, 40, 61 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

30. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

31. ตําแหนง ขอ 45 , 65  

32. ความชํานาญ/ความ
สนใจพิเศษ 

ขอ 49 , 68 

33. โทรศัพท zhrt_extpers.zteloff ตามรหัส ขอ 43 , 63 

34. Email zhrt_extpers.zemail ตามรหัส ขอ 43 , 63 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
35. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

36. คิดเปน % ของงาน
ท้ังหมด 

ขอ 50 , 69 

ขอมูลสวนท่ี 2 – SAP Information (สําหรับนักวิเคราะห) 
37. วันท่ีเร่ิมตนโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
38. วันท่ีส้ินสุดโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
39. วันท่ีอนุมัติโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
40. วันท่ีลงทะเบียน

โครงการ 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
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1.2.2. Output Screen 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 

77 
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ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure 
(Submit Value) 

79. รหัสโครงการ 
(Project Def.) 

ZESS_PS_GET_PROJID.PROJECT  

80. Download ไฟล 
proposal 

  

81.  ปดหนานี ้  

 

78 
79 



1.33. ปรับปรุงขขอเสนอโครงก

179

การ (Update

 
 

9 

e Project Proposal) 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_UPDATE 

Descriptio
n 

ปรับปรุงขอเสนอโครงการ (Update Project Proposal) 

URL /webps/proposal.do?command=initUpdateFile 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/sumbitfile.jsp 
/jsp_ps/proposal.jsp 
/jsp_include/employee03.jsp 
/jsp_include/project_detail01.jsp 
/jsp_include/program01.jsp 
/jsp_include/attachfile.jsp 
/jsp_include/employee_group02.jsp 
/jsp_include/download01.jsp 
/jsp_include/button.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนานําสงไฟล Project Proposal 
หนา initial screen 

สวน : ขอมูลพนักงานผูทํารายการ 

สวน : ขอมูลโครงการ 

สวน : โปรแกรม และ ใชกรอบ
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งบประมาณของโปรแกรม 
สวน : เอกสารแนบ 
สวน : บุคลากร 

สวน : ไฟลใหดาวโหลด 

สวน : ปุมกด 
Related 
Class 

Netweaver Portal 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm  
- nstda.pabi.ps.sql. JDBCGetData 
- nstda.pabi.ps.sap.GetProjIdDAO 
10.226.1.80 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- 
nstda.pabi.ps.form.ZProposalForm 
 
- nstda.pabi.ps.sql. 
ZJDBCDataCPMO  

 

คลาสเก็บ initial, บันทึกไฟล, ออก
ไฟล excel 

เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

คลาสเก็บฟงช่ัน BAPI 

 

คลาสเก็บ initial, อานและเขียน
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร ท่ีอานไดจาก XML 

เก็บคาตัวแปร สําหรับเขียนไฟล 
Writer และลงฐานขอมูล 

funding_db 
คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ สําหรับ
ฐานขอมูล funding_db 

Related 
Tables 

Netweaver Portal 
- pa0001 
 
- zhrt_bossid 
- zesst_form 
- zpst_frmproj 
- tcj1t 
10.226.1.80 
- Project 
- Proposal 
- Proposal_Detail 
- Project_Person 
- Project_ExPerson 
- Project_Duration 
- Proposal_Output 
- License_Detail 
- Project_Plan 
- Project_Plan_Detail 

 
HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 

ประเภทโครงการ 

Project Types 
 

รายละเอียดโครงการ 

ขอเสนอโครงการ 

รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

ผูรวมวิจยัภายใน 

ผูรวมวิจยัภายนอก 
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- Project_OP_Detail 
- Project_KPI_Amount 
- Project_Cooperate 
- Budget_Detail 
- Budget 
- Project_Equipment 
- Revenue 
- StyleSheet 

ระยะเวลาโครงการ 

ผลงานหลักท่ีได 
ทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตร
ท่ีเกี่ยวของ 
แผนงานวิจัย 

รายละเอียดแผนงานวจิัย 

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา 
ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความรวมมือกบัสถาบันอ่ืน 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

งบประมาณโครงการ 

ครุภัณฑโครงการ 

ประมาณการรายได 
รูปแบบการแสดงผล HTML 

Sap BAPI ZESSFN_GET_BOSSID Get Boss Id. From 
ZHRT_BOSSID 

 
1.3.1. Initial Screen 

 
 

ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

1.  เลือกสงไฟล Project Proposal  

2.  ไปหัวขอ 1.3.2  

 
 
 
 
 

1 

2 
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1.3.2. Initial Screen 2 

นําไฟลท่ีไดจากขอ 1 มาตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให แลวหารหัสโครงการจาก
ไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวในระบบมาแสดง 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 
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ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

คาตางๆ ดึงมาเหมือนกับ หัวขอ 1.2.2 Output Screen ของ 
การลงทะเบียนโครงการ (Project Proposal Registration) 

 

3.  นําคาท่ีแกไขไปบันทึกท่ีไฟล 
Proposal ท่ีสงมาจากขอ 1 เสร็จ
แลวไปหนาหวัขอ 1.3.3 Output 

Screen 

 

4.  กลับไปหนาแรก  
 
 

3 4 
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ข้ันตอนการปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ดูตาม Flow การปรับปรุงขอเสนอโครงการ) 
1) ทําการอัพโหลดไฟลขอเสนอโครงการ โดยระบบจะตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให 

แลวหารหัสโครงการจากไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวใน
ระบบมาแสดง 

2) เม่ือกดปุม บันทึก เพื่อปรับปรุงขอมูลขอเสนอโครงการ ระบบเร่ิมกระบวนการสราง
ไฟลขอเสนอโครงการ 

3) ระบบทําการเขียนไฟล XML จากขอมูลท่ีไดจากหนาจอ Initial Screen และเก็บไฟล 
XML ไวท่ี /inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือ
ไฟล] โดยต้ังช่ือไฟลตามรหัสโครงการ 

4) Webpsproposal ทําการ Copy XML และ ไฟลขอเสนอโครงการมาไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

5) Webpsproposal ทําการอาน XML 

6) เร่ิมปรับปรุงไฟล OO Writer และ XML ท่ีไดจาก webps และเกบ็ไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

7) บันทึกขอมูลลงใน ฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน funding_db 

8) Webps ทําการ Copy ไฟล OO Writer และ XML มาเก็บไวท่ี 
/inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือไฟล] 

9) ลบไฟลท้ังหมดท่ีสรางไวในโฟลเดอร Temp 

คาท่ีใชสําหรับเขียนไฟล Open Office Writer มีดังนี ้(หมายเลขในคอลัมนดานขวาอางอิง
ตาม 1.2.1 Initial Screen) 

ลําดับ คามาจาก 

1. รหัสโครงการ ขอ 77 

2. ช่ือโครงการอยางยอ (ไทย) ขอ 6 

3. ช่ือโครงการ (ไทย) ขอ 6 

4. หัวหนาโครงการ (ไทย) ขอ 28 

5. หัวหนาโครงการ (อังกฤษ) funding_db.Employee.ChvTitEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpNamEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpSurEn  

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

6. ตําแหนงหวัหนาโครงการ ขอ 29 

7. หนวยงานตนสังกัดหวัหนา funding_db.Employee.CENTERNAMETHAI +  
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โครงการ funding_db.Employee.DIVISIONNAMETHAI + 
funding_db.Employee.DEPARTMENTNAMET
HAI 

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

8. สถานท่ีติดตอหัวหนา
โครงการ 

funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ท่ีรหัสพนักงาน ขอ 27 

9. โทรศัพทหัวหนาโครงการ pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27 

10. E-Mail หัวหนาโครงการ pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27 

11. ลายมือช่ือหัวหนาโครงการ ขอ 28 

12. วันท่ี วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
13. กลุมโปรแกรม ขอ 12 

14. Cluster ขอ 14 

15. โปรแกรม (โปรแกรม
เกี่ยวเนื่อง) 

ขอ 10 

16. ใชกรอบงบประมาณของ
โปรแกรม 

ขอ 15 + ขอ 17 

17. ศูนยผูดูแลงบประมาณ ขอ 19 

18. หนวยงานผูดแูลงบประมาณ ขอ 20 + ขอ 21 

19. ขอมูลประเภทโครงการ ขอ 7 
20. วันท่ีเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

21. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

22. ตําแหนง ขอ 29 , ขอ 37 และ ขอ 56  

23. คุณวุฒ ิ pa0022.insti ตามรหัสพนกังาน ขอ 27, 35 ,53 

24. ความชํานาญ/ความสนใจ
พิเศษ 

ขอ 31, 39, 51 

25. สถานท่ีติดตอ funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ตามรหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

26. โทรศัพท pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
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รหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

27. Email pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
28. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

29. คิดเปน % ของงานท้ังหมด ขอ 32, 40, 61 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

30. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

31. ตําแหนง ขอ 45 , 65  

32. ความชํานาญ/ความสนใจ
พิเศษ 

ขอ 49 , 68 

33. โทรศัพท zhrt_extpers.zteloff ตามรหัส ขอ 43 , 63 

34. Email zhrt_extpers.zemail ตามรหัส ขอ 43 , 63 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
35. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

36. คิดเปน % ของงานท้ังหมด ขอ 50 , 69 

ขอมูลสวนท่ี 2 – SAP Information (สําหรับนักวิเคราะห) 
37. วันท่ีเร่ิมตนโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
38. วันท่ีส้ินสุดโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
39. วันท่ีอนุมัติโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
40. วันท่ีลงทะเบียนโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4)  
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1.3.3. Output Screen 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 
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ฟลด Table.Field (Initial 
Value) 

BAPI.Structure (Submit 
Value) 

5. Download ไฟล 
proposal 

  

6.  ปดหนานี ้  

 

5 
6 



1.4. นําสสงแบบฟอรมมขอเสนอโคร

190

รงการ (Subm

 
 

0 

mit Project PProposal) 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_SUBMIT 

Descriptio
n 

นําสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการ (Submit Project Proposal) 

URL /webps/proposal.do?command=initSubmitFile 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/sumbitfile.jsp 
/jsp_ps/ proposal.jsp 
/jsp_include/employee03.jsp 
/jsp_include/project_detail01.jsp 
/jsp_include/program01.jsp 
/jsp_include/attachfile.jsp 
/jsp_include/employee_group02.jsp 
/jsp_include/download01.jsp 
/jsp_include/button.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนานําสงไฟล Project Proposal 
หนา initial screen 

สวน : ขอมูลพนักงานผูทํารายการ 

สวน : ขอมูลโครงการ 

สวน : โปรแกรม และ ใชกรอบ
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งบประมาณของโปรแกรม 
สวน : เอกสารแนบ 
สวน : บุคลากร 

สวน : ไฟลใหดาวโหลด 

สวน : ปุมกด 
Related 
Class 

Netweaver Portal 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- nstda.pabi.ps.sap.GetProjIdDAO 
- nstda.pabi.ps.sap.PSREGDAO 
10.226.1.80 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- 
nstda.pabi.ps.form.ZProposalForm 
 
- nstda.pabi.ps.sql. 
ZJDBCDataCPMO 

 

คลาสเก็บ initial, บันทึกไฟล, ออก
ไฟล excel 

เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

คลาสเก็บฟงช่ัน BAPI 

 

คลาสเก็บ initial, อานและเขียน
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร ท่ีอานไดจาก XML 

เก็บคาตัวแปร สําหรับเขียนไฟล 
Writer และลงฐานขอมูล 

funding_db 
คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ สําหรับ
ฐานขอมูล funding_db 

Related 
Tables 

Netweaver Portal 
- pa0001 
 
- zhrt_bossid 
- zesst_form 
- zpst_frmproj 
- tcj1t 
10.226.1.80 
- Project 
- Proposal 
- Proposal_Detail 
- Project_Person 
- Project_ExPerson 
- Project_Duration 
- Proposal_Output 
- License_Detail 
- Project_Plan 
- Project_Plan_Detail 

 
HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 

ประเภทโครงการ 

Project Types 
 

รายละเอียดโครงการ 

ขอเสนอโครงการ 

รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

ผูรวมวิจยัภายใน 

ผูรวมวิจยัภายนอก 
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- Project_OP_Detail 
- Project_KPI_Amount 
- Project_Cooperate 
- Budget_Detail 
- Budget 
- Project_Equipment 
- Revenue 
- StyleSheet 

ระยะเวลาโครงการ 

ผลงานหลักท่ีได 
ทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตร
ท่ีเกี่ยวของ 
แผนงานวิจัย 

รายละเอียดแผนงานวจิัย 

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา 
ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความรวมมือกบัสถาบันอ่ืน 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

งบประมาณโครงการ 

ครุภัณฑโครงการ 

ประมาณการรายได 
รูปแบบการแสดงผล HTML 

Sap BAPI ZESSFN_GET_BOSSID  
ZESSWF_PS_CREATE01 

Get Boss Id. From 
ZHRT_BOSSID 
PS – Proposal 

 
1.4.1. Initial Screen 

 
 

ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

1.  เลือกสงไฟล Project Proposal  

2.  ไปหัวขอ 1.4.2  

 
 

1 

2 
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1.4.2. Initial Screen 2 

นําไฟลท่ีไดจากขอ 1 มาตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให แลวหารหัสโครงการจากไฟล
ขอเสนอโครงการ เพื่อนํามาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวในระบบมาแสดง 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 
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ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

คาตางๆ ดึงมาเหมือนกับ หัวขอ 1.2.2 Output Screen ของ 
การลงทะเบียนโครงการ (Project Proposal Registration) 

 

3. บันทึกและสงพิจารณา
อนุมัติ 

ไปดูตอท่ีข้ันตอนการทํางาน 

สรางโครงการ 

 

4.  กลับไปหนาแรก  
 
 
 
 
 

3 4 
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ข้ันตอนการทาํงาน สรางโครงการ (ดูตาม Flow การนําสงขอเสนอโครงการ) 
1) ทําการอัพโหลดไฟลขอเสนอโครงการ โดยระบบจะตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให 

แลวหารหัสโครงการจากไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวใน
ระบบมาแสดง 

2) เม่ือกดปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ เพือ่นําสงขอเสนอโครงการ ระบบเร่ิม
กระบวนการสรางไฟลขอเสนอโครงการ และนําสงขอเสนอโครงการ 

3) ระบบทําการเขียนไฟล XML จากขอมูลท่ีไดจากหนาจอ Initial Screen และเก็บไฟล 
XML ไวท่ี /inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือ
ไฟล] โดยต้ังช่ือไฟลตามรหัสโครงการ 

4) Webpsproposal ทําการ Copy XML และ ไฟลขอเสนอโครงการมาไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

5) Webpsproposal ทําการอาน XML 

6) เร่ิมปรับปรุงไฟล OO Writer และ XML ท่ีไดจาก webps และเกบ็ไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

7) บันทึกขอมูลลงใน ฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน funding_db 

8) Webps ทําการ Copy ไฟล OO Writer และ XML มาเก็บไวท่ี 
/inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือไฟล] 

9) อานคาจากไฟล XML ท่ีเขียนเสร็จแลว  เพื่อนําไปสงเขา sap ใช 
ZESSWF_PS_CREATE01 

10) ลบไฟลท้ังหมดท่ีสรางไวในโฟลเดอร Temp เสร็จแลวไปหนาหัวขอ 1.4.3 Output 

Screen 

คาท่ีใชสําหรับเขียนไฟล Open Office Writer มีดังนี ้(หมายเลขในคอลัมนดานขวาอางอิง
ตาม 1.2.1 Initial Screen) 

ลําดับ คามาจาก 

1. รหัสโครงการ ขอ 77 

2. ช่ือโครงการอยางยอ (ไทย) ขอ 6 

3. ช่ือโครงการ (ไทย) ขอ 6 

4. หัวหนาโครงการ (ไทย) ขอ 28 

5. หัวหนาโครงการ (อังกฤษ) funding_db.Employee.ChvTitEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpNamEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpSurEn  

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 
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6. ตําแหนงหวัหนาโครงการ ขอ 29 

7. หนวยงานตนสังกัดหวัหนา
โครงการ 

funding_db.Employee.CENTERNAMETHAI +  
funding_db.Employee.DIVISIONNAMETHAI + 
funding_db.Employee.DEPARTMENTNAMETH
AI 

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

8. สถานท่ีติดตอหัวหนา
โครงการ 

funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ท่ีรหัสพนักงาน ขอ 27 

9. โทรศัพทหัวหนาโครงการ pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27 

10. E-Mail หัวหนาโครงการ pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27 

11. ลายมือช่ือหัวหนาโครงการ ขอ 28 

12. วันท่ี วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
13. กลุมโปรแกรม ขอ 12 

14. Cluster ขอ 14 

15. โปรแกรม (โปรแกรม
เกี่ยวเนื่อง) 

ขอ 10 

16. ใชกรอบงบประมาณของ
โปรแกรม 

ขอ 15 + ขอ 17 

17. ศูนยผูดูแลงบประมาณ ขอ 19 

18. หนวยงานผูดแูลงบประมาณ ขอ 20 + ขอ 21 

19. ขอมูลประเภทโครงการ ขอ 7 
20. วันท่ีเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

21. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

22. ตําแหนง ขอ 29 , ขอ 37 และ ขอ 56  

23. คุณวุฒ ิ pa0022.insti ตามรหัสพนกังาน ขอ 27, 35 ,53 

24. ความชํานาญ/ความสนใจ
พิเศษ 

ขอ 31, 39, 51 

25. สถานท่ีติดตอ funding_db.Organization.ChvOrgAdr  
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ตามรหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

26. โทรศัพท pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

27. Email pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตาม
รหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
28. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

29. คิดเปน % ของงานท้ังหมด ขอ 32, 40, 61 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

30. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

31. ตําแหนง ขอ 45 , 65  

32. ความชํานาญ/ความสนใจ
พิเศษ 

ขอ 49 , 68 

33. โทรศัพท zhrt_extpers.zteloff ตามรหัส ขอ 43 , 63 

34. Email zhrt_extpers.zemail ตามรหัส ขอ 43 , 63 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
35. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

36. คิดเปน % ของงานท้ังหมด ขอ 50 , 69 

ขอมูลสวนท่ี 2 – SAP Information (สําหรับนักวิเคราะห) 
37. วันท่ีเร่ิมตนโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
38. วันท่ีส้ินสุดโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
39. วันท่ีอนุมัติโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
40. วันท่ีลงทะเบียนโครงการ วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
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1.4.3. Output Screen 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 

5 
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ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

5. เลขท่ีรับเอกสาร WF_EXPARAM.WEBDOC  

 



1.55. แกไขขอเสสนอโครงการ

201

ร (Edit Proje

 

 

ect Proposall) 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_EDIT 

Descriptio
n 

แกไขขอเสนอโครงการ (Edit Project Proposal) 

URL /webps/proposal.do?command= initEditFile 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/sumbitfile.jsp 
/jsp_ps/ proposal.jsp 
/jsp_include/employee03.jsp 
/jsp_include/project_detail01.jsp 
/jsp_include/program01.jsp 
/jsp_include/attachfile.jsp 
/jsp_include/employee_group02.jsp 
/jsp_include/download01.jsp 
/jsp_include/button.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนานําสงไฟล Project Proposal 
หนา initial screen 

สวน : ขอมูลพนักงานผูทํารายการ 

สวน : ขอมูลโครงการ 

สวน : โปรแกรม และ ใชกรอบ
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งบประมาณของโปรแกรม 
สวน : เอกสารแนบ 
สวน : บุคลากร 

สวน : ไฟลใหดาวโหลด 

สวน : ปุมกด 
Related 
Class 

Netweaver Portal 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- nstda.pabi.ps.sap.GetProjIdDAO 
- nstda.pabi.ps.sap.PSREGDAO 
10.226.1.80 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- 
nstda.pabi.ps.form.ZProposalForm 
 
- nstda.pabi.ps.sql. 
ZJDBCDataCPMO 

คลาสเก็บ initial, บันทึกไฟล, ออก
ไฟล excel 

เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

คลาสเก็บฟงช่ัน BAPI 

 
 

คลาสเก็บ initial, อานและเขียน
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร ท่ีอานไดจาก XML 

เก็บคาตัวแปร สําหรับเขียนไฟล 
Writer และลงฐานขอมูล 

funding_db 
คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ สําหรับ
ฐานขอมูล funding_db 

Related 
Tables 

Netweaver Portal 
- pa0001 
 
- zhrt_bossid 
- zesst_form 
- zpst_frmproj 
- tcj1t 
10.226.1.80 
- Project 
- Proposal 
- Proposal_Detail 
- Project_Person 
- Project_ExPerson 
- Project_Duration 
- Proposal_Output 
- License_Detail 
- Project_Plan 
- Project_Plan_Detail 

 
HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 

ประเภทโครงการ 

Project Types 
 

รายละเอียดโครงการ 

ขอเสนอโครงการ 

รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

ผูรวมวิจยัภายใน 

ผูรวมวิจยัภายนอก 
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- Project_OP_Detail 
- Project_KPI_Amount 
- Project_Cooperate 
- Budget_Detail 
- Budget 
- Project_Equipment 
- Revenue 
- StyleSheet 

ระยะเวลาโครงการ 

ผลงานหลักท่ีได 
ทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตร
ท่ีเกี่ยวของ 
แผนงานวิจัย 

รายละเอียดแผนงานวจิัย 

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา 
ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความรวมมือกบัสถาบันอ่ืน 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

งบประมาณโครงการ 

ครุภัณฑโครงการ 

ประมาณการรายได 
รูปแบบการแสดงผล HTML 

Sap BAPI ZESSFN_GET_BOSSID  
ZESSWF_PS_EDIT 

Get Boss Id. From 
ZHRT_BOSSID 

แกไขแบบขอเสนอโครงการ 

 
1.5.1. Initial Screen 

 
 

ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

1.  เลือกสงไฟล Project Proposal  

2.  ไปหัวขอ 1.5.2  

 
 
 

1 

2 
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1.5.2. Initial Screen 2 

นําไฟลท่ีไดจากขอ 1 มาตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให แลวหารหัสโครงการจาก
ไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวในระบบมาแสดง 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 
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ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

คาตางๆ ดึงมาเหมือนกับ หัวขอ 1.2.2 Output Screen ของ 
การลงทะเบียนโครงการ (Project Proposal Registration) 

 

3. บันทึกและสง
พิจารณาอนุมัติ 

ไปดูตอท่ีข้ันตอนการทํางาน แกไข
โครงการ 

 

4.  กลับไปหนาแรก  
 
 
 
 
 

3 4 
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ข้ันตอนการทาํงาน แกไขโครงการ (ดูตาม Flow การแกไขขอเสนอโครงการ) 
1) ทําการอัพโหลดไฟลขอเสนอโครงการ โดยระบบจะตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให 

แลวหารหัสโครงการจากไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวใน
ระบบมาแสดง 

2) เม่ือกดปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ เพือ่นําสงขอเสนอโครงการ ระบบเร่ิม
กระบวนการสรางไฟลขอเสนอโครงการ และนําสงขอเสนอโครงการ 

3) ระบบทําการเขียนไฟล XML จากขอมูลท่ีไดจากหนาจอ Initial Screen และเก็บไฟล 
XML ไวท่ี /inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือ
ไฟล] โดยต้ังช่ือไฟลตามรหัสโครงการ 

4) Webpsproposal ทําการ Copy XML และ ไฟลขอเสนอโครงการมาไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

5) Webpsproposal ทําการอาน XML 

6) เร่ิมปรับปรุงไฟล OO Writer และ XML ท่ีไดจาก webps และเกบ็ไวท่ีโฟลเดอร 
Temp ใน path ของ webpsproposal 

7) บันทึกขอมูลลงใน ฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน funding_db 

8) Webps ทําการ Copy ไฟล OO Writer และ XML มาเก็บไวท่ี 
/inf/ps/register/inbound/forms/[วันท่ีลงทะเบียน]/[รหัสโครงการ]/[ช่ือไฟล] 

9) อานคาจากไฟล XML ท่ีเขียนเสร็จแลว  เพื่อนําไปสงเขา sap ใช 
ZESSWF_PS_EDIT 

10) ลบไฟลท้ังหมดท่ีสรางไวในโฟลเดอร Temp เสร็จแลวไปหนาหัวขอ 1.5.3 Output 

Screen 

คาท่ีใชสําหรับเขียนไฟล Open Office Writer มีดังนี ้(หมายเลขในคอลัมนดานขวาอางอิง
ตาม 1.2.1 Initial Screen) 

ลําดับ คามาจาก 

1. รหัสโครงการ ขอ 77 

2. ช่ือโครงการอยางยอ 
(ไทย) 

ขอ 6 

3. ช่ือโครงการ (ไทย) ขอ 6 

4. หัวหนาโครงการ 
(ไทย) 

ขอ 28 

5. หัวหนาโครงการ funding_db.Employee.ChvTitEn +  
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(อังกฤษ) funding_db.Employee.ChvEmpNamEn +  
funding_db.Employee.ChvEmpSurEn  

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

6. ตําแหนงหวัหนา
โครงการ 

ขอ 29 

7. หนวยงานตนสังกัด
หัวหนาโครงการ 

funding_db.Employee.CENTERNAMETHAI +  
funding_db.Employee.DIVISIONNAMETHAI + 
funding_db.Employee.DEPARTMENTNAMETHAI 

ท่ีรหัสพนักงานเทากับ ขอ 27 

8. สถานท่ีติดตอหัวหนา
โครงการ 

funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ท่ีรหัสพนักงาน ขอ 27 

9. โทรศัพทหัวหนา
โครงการ 

pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตามรหัส
พนักงาน ขอ 27 

10. E-Mail หัวหนา
โครงการ 

pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตามรหัส
พนักงาน ขอ 27 

11. ลายมือช่ือหัวหนา
โครงการ 

ขอ 28 

12. วันท่ี วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 
13. กลุมโปรแกรม ขอ 12 

14. Cluster ขอ 14 

15. โปรแกรม 
(โปรแกรม
เกี่ยวเนื่อง) 

ขอ 10 

16. ใชกรอบงบประมาณ
ของโปรแกรม 

ขอ 15 + ขอ 17 

17. ศูนยผูดูแล
งบประมาณ 

ขอ 19 

18. หนวยงานผูดแูล
งบประมาณ 

ขอ 20 + ขอ 21 

19. ขอมูลประเภท
โครงการ 

ขอ 7 
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20. วันท่ีเสนอโครงการ 
คร้ังท่ี 1 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

21. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

22. ตําแหนง ขอ 29 , ขอ 37 และ ขอ 56  

23. คุณวุฒ ิ pa0022.insti ตามรหัสพนกังาน ขอ 27, 35 ,53 

24. ความชํานาญ/ความ
สนใจพิเศษ 

ขอ 31, 39, 51 

25. สถานท่ีติดตอ funding_db.Organization.ChvOrgAdr  

ตามรหัสพนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

26. โทรศัพท pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MPHN” ตามรหัส
พนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

27. Email pa0105.usrid_long ท่ี pa0105.subty=”MAIL”ตามรหัส
พนักงาน ขอ 27, 35 ,53 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
28. ช่ือ - สกุล ขอ 28 , ขอ 36 และ ขอ 54 

29. คิดเปน % ของ
งานท้ังหมด 

ขอ 32, 40, 61 

ตารางรายช่ือคณะผูวจิัย - บุคลากรภายใน สวทช 

30. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

31. ตําแหนง ขอ 45 , 65  

32. ความชํานาญ/

ความสนใจพิเศษ 

ขอ 49 , 68 

33. โทรศัพท zhrt_extpers.zteloff ตามรหัส ขอ 43 , 63 

34. Email zhrt_extpers.zemail ตามรหัส ขอ 43 , 63 

ตารางความรับผิดชอบคณะผูวิจัย – บุคลากรภายใน สวทช. 
35. ช่ือ - สกุล ขอ 44 , 64 

36. คิดเปน % ของ
งานท้ังหมด 

ขอ 50 , 69 

ขอมูลสวนท่ี 2 – SAP Information (สําหรับนักวิเคราะห) 
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37. วันท่ีเร่ิมตน
โครงการ 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

38. วันท่ีส้ินสุด
โครงการ 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

39. วันท่ีอนุมัติ
โครงการ 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

40. วันท่ีลงทะเบียน
โครงการ 

วันท่ีลงทะเบียนขอเสนอ (ขอ 4) 

 

 
 

1.5.3. Output Screen 

 
(มีรูปตอหนาถัดไป) 
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1.6

 

 
 
 

6. การอัพโหลดขอเสนอโ

212

โครงการ 

2 
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  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_UPLOAD 

Descriptio
n 

การอัพโหลดขอเสนอโครงการกอนการปรับปรุง นําสงและแกไข (Upload 

Project Proposal) 
URL /webps/proposal.do?command=initUpdateFile , 

/webps/proposal.do?command=initSubmitFile , 
/webps/proposal.do?command= initEditFile 

Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/sumbitfile.jsp 
/jsp_ps/ proposal.jsp 
 /jsp_include/button.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู

หนานําสงไฟล Project Proposal 
หนา initial screen 

สวน : ปุมกด 
Related 
Class 

Netweaver Portal 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 
- nstda.pabi.ps.sap.GetProjIdDAO 
- nstda.pabi.ps.sap.PSREGDAO 
10.226.1.80 
- 
nstda.pabi.ps.action.ProposalAction
- nstda.pabi.ps.form.ProposalForm 

คลาสเก็บ initial, บันทึกไฟล, ออก
ไฟล excel 

เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

คลาสเก็บฟงช่ัน BAPI 

 
 

คลาสเก็บ initial, อานและเขียน
ไฟล OO Writer 

เก็บคาตัวแปร ท่ีอานไดจาก XML 

Related 
Tables 

Netweaver Portal 
- pa0001 
 
- zhrt_bossid 
- zesst_form 
- zpst_frmproj 
- tcj1t 

 
HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 

ประเภทโครงการ 

Project Types 
Sap BAPI ZESSFN_GET_BOSSID  Get Boss Id. From 

ZHRT_BOSSID 
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1.6.1. Initial Screen 

 
 

ฟลด Table.Field (Initial Value) 
BAPI.Structure (Submit 

Value) 

1.  เลือกสงไฟล Project Proposal  

2.  ไปหัวขอ 1.3.2 หรือ 1.4.2 หรือ 
1.5.2 

 

 

ข้ันตอนการทาํงาน อัพโหลดไฟลขอเสนอโครงการ (ดูตาม Flow การอัพโหลดขอเสนอ
โครงการ) 

1) ทําการอัพโหลดไฟลขอเสนอโครงการ โดยระบบจะตรวจสอบวาเปนไฟลท่ีระบบให 
แลวหารหัสโครงการจากไฟลขอเสนอโครงการ เพื่อนาํมาหาไฟล xml ท่ีเก็บไวในระบบ
มาแสดง 

2) เม่ือกดปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ เพือ่นําสงขอเสนอโครงการ ระบบเร่ิม
กระบวนการสรางไฟลขอเสนอโครงการ และนําสงขอเสนอโครงการ 

3) ระบบทําการเขียนไฟล XML จากขอมูลท่ีไดจากหนาจอ Initial Screen และเก็บไฟล 
XML ไวท่ี /inf/ps/register/inbound/temp/[วันท่ีลงทะเบียน]/[TMP+Random 

No.]/[ช่ือไฟล] 
และ [Webpath]/TEMP/[ช่ือไฟล] 

4) Webpsproposal ทําการ Copy ไฟลขอเสนอโครงการมาไวท่ีโฟลเดอร Temp ใน path 

ของ webpsproposal 

5) Webpsproposal ทําการอาน ODT และสงคา รหัสโครงการ ช่ือโครงการ และวันท่ี
ลงทะเบียน กลับไปยัง webps 

6) Webps  อานคาท่ีไดรับจาก webpsproposal นําคาท่ีไดไปหา XML และอานคา XML 
ท่ีไดเพื่อแสดงบนหนาจอ 

7) แสดงคาท่ีไดจาก XML บนหนาจอ 

 
 

1 
2 
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1.7. รายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการ 

 
 

  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_LOGREG 

Description รายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการ 
URL /webps/eventlog_reg.do 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/eventlog_reg.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู
หนา initial screen 

Related 
Class 

nstda.pabi.ps.action.EventlogRegAction 
nstda.pabi.ps.form.EventlogForm 
nstda.pabi.ps.sql.JDBCGetDataEventlog

คลาสเก็บ initial, คนหา 
เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

Related 
Tables 

pa0001 
zhrt_bossid 
zesst_form 
zpst_reglog 

HR Master Record: 
Infotype 0001 (Org. 
Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 
Project Registration Log 

Sap BAPI -  
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1.7.1. Initial Screen 

 

 
 

ฟลด Table.Field/BAPI.Structure 

1. ประเภทแบบฟอรม zesst_form.formid – zesst_form.formdesc 

2. รหัสโครงการ zpst_logreg.pspid 

3. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีเร่ิมตนจาก  
4. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีส้ินสุดจาก  

5.  command=search 

 

2 1 

3 4 
5 
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1.7.2. Output Screen 

 
 

ฟลด Table.Field/BAPI.Structure 

1. ประเภทแบบฟอรม zesst_form.formid – zesst_form.formdesc 

2. รหัสโครงการ zpst_logreg.pspid 

3. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีเร่ิมตนจาก  
4. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีส้ินสุดจาก  

5.  command=search 

6. Project No zpst_logreg.pspid 

7. ช่ือโครงการ zpst_logreg.post1 

8. รหัสผูลงทะเบียน zpst_logreg.essuser 

9. วันท่ีลงทะเบียน zpst_logreg.startdate 

10. เวลา zpst_logreg.starttime 

11. ประเภทแบบฟอรม zpst_logreg.formid 

12. รายละเอียด  กลับไปเรียก 1.2 Output Screen มาแสดง 
 

2 
1 

3 4 
5 

7 6 8 9 10 12 11 
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1.8. รายงานสรุปการนําสงขอมูล 

 

 
 

  คําอธิบาย 
Program 
Name 

PS_LOG 

Description รายงานสรุปการนําสงขอมูล 
URL /webps/eventlog.do 
Include 
Files 

/template/page_standard.jsp 
/template/topmenu.jsp 
/jsp_ps/eventlog.jsp 

Template หนา initial 

หัวเมน ู
หนา initial screen 

Related 
Class 

nstda.pabi.ps.action.EventlogAction 
nstda.pabi.ps.form.EventlogForm 
nstda.pabi.ps.sql.JDBCGetDataEvent
log 

คลาสเก็บ initial, คนหา 
เก็บคาตัวแปร 

คลาสเก็บฟงช่ัน sql ตางๆ 

Related 
Tables 

pa0001 
zhrt_bossid 
zesst_form 
zesst_loghead 
zesst_logitem 

HR Master Record: Infotype 
0001 (Org. Assignment) 
Pernr and Boss Id for 
Workflow 
ESS Form 
ESS Log Header 
ESS Log Item 

Sap BAPI -  
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1.8.1. Initial Screen 
 

 
 

ฟลด Table.Field/BAPI.Structure 

1. ประเภทแบบฟอรม zesst_form.formid – zesst_form.formdesc 

2. สถานะ value : I (In Process) 
value : A (Accept) 
value : R (Reject) 
value : E (Error) 
value : D (Direct Posting) 

3. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีเร่ิมตนจาก  
4. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีส้ินสุดจาก  

5.  command=search 

 

2 
1 

3 4 
5 
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1.8.2. Output Screen 

 
 

ฟลด Table.Field/BAPI.Structure 

1. ประเภทแบบฟอรม zesst_form.formid – zesst_form.formdesc 

2. สถานะ value : I (In Process) 
value : A (Accept) 
value : R (Reject) 
value : E (Error) 
value : D (Direct Posting) 

3. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีเร่ิมตนจาก  
4. วันท่ีของขอมูล เลือกวันท่ีส้ินสุดจาก  

5.  command=search 

6. เลขท่ีรับเอกสาร zesst_loghead.webdoc 

7. Project No zesst_loghead.refdoc 

8. หัวหนาโครงการ zesst_loghead.essuser 

9. วันท่ี zesst_loghead.startdate 

10. เวลา zesst_loghead.starttime 

11. ประเภทแบบฟอรม zesst_loghead.formid 

12. สถานะ zesst_loghead.status 

13. รายละเอียด  กลับไปเรียก 1.4 Output Screen มาแสดง 
 

 

2 
1 

3 4 
5 

7 6 8 9 10 12 11 13 



ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานระบบ 
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1. การเขาสูระบบ 

1.1  การเขา Web NASTDA Portal 

หนาจอหลัก NSTDA Portal  เขาท่ีหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 
สําหรับ Training เขาไปท่ีหนาเว็บ http://pabinwd.intra.nstda.or.th:50000/irj/portal# 

 

 
รูปท่ี 1-1 

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 
Login NSTDA Portal  รูปท่ี 2-1 

1. Employee ID or E-mail: ระบุรหัสพนักงาน 6 หลัก  (สําหรับ Training ใช 8 หลัก
โดยเพิ่ม ศูนยสองตัวท่ี 2 ตําแหนงแรก) 

2. Password ระบุรหัสผานเพื่อเขาสูหนาเว็บหลัก 
3. Language ระบุภาษาในการแสดงในหนาเว็บ ระบบ Default เปน

ภาษาอังกฤษ 
4.  

กด  Enter  หรือ กดปุม  เพื่อเขาสู
หนาจอหลัก 
ระบบจะแสดงช่ือ และนามสกุลพนักงานท่ีเขาใชระบบท่ีมุม
บนซายดังรูปภาพที่ 2-2 

 

 

1 

4 
3 
2 



223 

1.2 การเขาระบบบริหารโครงการ (PS: Project System) 

เมนูสําหรับการเขาสูระบบบริหารโครงการ เลือกเมนู PABI -> Project 

 
รูปท่ี 1-2 

 

ระบบจะแสดงหนาจอหลักระบบบริหารโครงการ ดังรูปท่ี 1-3 

 

 
รูปท่ี 1-3 

 

8 6 7 

5 
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จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
Login NSTDA Portal  รูปท่ี 1-3 

เมนูหลักระบบบริหารโครงการ ประกอบดวยเมนูดังตอไปนีคื้อ 1. หนาแรก  2. Proposal 

3.Rolling   

4. รายงานสรุป 
ตัวอยางแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

สามารถ download แบบฟอรม เพื่อพิจารณากอนดําเนนิการ
กรอกขอมูลจริง โดยแบบฟอรมแบงออกเปน 6 แบบฟอรมตาม
ประเภทของขอเสนอ 

แบบฟอรมขอเพ่ิมบุคลากร
ภายนอก 

กรณีตองการเพ่ิมบุคลากรภายนอก นอกเหนือจากท่ีมีในระบบ 
ให download แบบฟอรมนี้และกรอกขอมูล แลวสงไปให
ผูรับผิดชอบทําการเพ่ิมในระบบตอไป โดยผานทาง ISIS 

Service Request ซ่ึงเขาไปบันทึกคําขอไดท่ี ท่ีหนา Portal 

และเลือก Menu::Others และเลือก ISIS Services  
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2. การดําเนินการในสวนของขอเสนอโครงการ 

2.1  การลงทะเบียนโครงการ (Register Project) 

การลงทะเบียนโครงการ 
วัตถุประสงค : เปนการลงทะเบียนเพื่อขอรับแบบฟอรมขอเสนอโครงการ  
 : เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project � Register �การลงทะเบียนโครงการ  
 

 

 
รูปท่ี 2-1 

 

ระบบจะแสดงหนาจอการลงทะเบียนโครงการ ดังรูปท่ี 2-2 ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ 
1 ขอมูลการบันทึกรายการ 
2 ขอมูลโครงการ 
3 ขอมูลโปรแกรม  
4 บุคลากร 
 



226 

 
รูปท่ี 2-2 

1 

2 

3 

4 
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โดยมี รายละเอียดการบันทึกขอมูลในแตละสวนดังนี ้
 

1. ขอมูลการบันทึกรายการ 

 
รูปท่ี 2-3 

 

จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
การลงทะเบียนโครงการ รูปท่ี 3-3 

1. ผูบันทึกรายการ ระบบจะแสดงรหัสพนักงาน ช่ือและนามสกุลของผูบันทึก
รายการ (ช่ือ User log on) ท่ีหนา web ใหโดยอัตโนมัติ 

2. วันท่ีบันทึกรายการ วันท่ีทํารายการ ระบบจะแสดงวันท่ีปจจุบัน  ใหอัตโนมัติ 
 

 

2. ขอมูลโครงการ 
ขอมูลโครงการเปนขอมูลท่ีตองระบุทุกฟลด 

  
รูปท่ี 2-4 

 

จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
การลงทะเบียนโครงการ รูปท่ี 2-4 

3. แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ* 

เลือกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ โดยกดปุม  จะปรากฎ
รายการของแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ดังรูปภาพท่ี 3-5  

สรุปแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ดังนี ้

1.PS01-  แบบขอเสนอโครงการวิจยั (Intramural Research) 

สําหรับโครงการวิจัยท่ีนักวิจยั สวทช. เปนหัวหนาโครงการ 

2.PS02-  แบบขอเสนอโครงการวิจยั (Extramural Research) 

สําหรับโครงการวิจัยท่ี สวทช. ใหการสนบัสนุนไปยังหนวยงาน
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จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
ภายนอก  
โดยมีหวัหนาโครงการเปนบุคลากรภายนอก สวทช. 

3.PS03-  แบบขอเสนอโครงการท่ีไมใชโครงการวิจัย (Non 

Research) 

สําหรับโครงการท่ีไมใชโครงการวิจยัทางวทิยศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน โครงการศึกษาสถานภาพตางๆ , โครงการวิจัย
เชิงนโยบาย ซ่ึงอยูในพันธกจิ Infrastructure เปนตน  

4.PS04 -  แบบขอเสนอโครงการ (Phasing Project) 

สําหรับโครงการท่ีไมใชโครงการวิจยัทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และมีการกําหนดลักษณะเปน Phasing เชน 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไม เปนตน  

5.PS05 – แบบขอเสนอโครงการ (Management Program / 

Cluster) 

สําหรับโครงการเพ่ือใชสําหรับการ Management ของ
โปรแกรม หรือ คลัสเตอร 

6.PS90 – แบบขอเสนอโครงการกอสราง (Construction) 

สําหรับโครงการกอสราง ท่ีใชงบประมาณจาก Funded 

Program ของงบกอสราง  
4. ช่ือโครงการ (Project 

Name)* 

ระบุช่ือโครงการ  
หมายเหต:ุ ความยาวของช่ือโครงการตองไมเกิน 40 ตัวอักษร 
สําหรับช่ือโครงการแบบยาวนั้น สามารถไประบุในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ และเม่ือโครงการไดรับอนุมติ นักวิเคราะห
ของแหลงทุนตองบันทึกตรงใน SAP อีกคร้ัง 

5. ประเภทโครงการ 
(Project Type)* 

เม่ือเลือกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ จึงจะสามารถเลือก

ประเภทโครงการได โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของ
ประเภทโครงการใหเลือก 
หมายเหต.ุ  ประเภทของโครงการจะสัมพนัธกับการเลือก 
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จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ ดังนี ้

1.PS01- แบบขอเสนอโครงการวิจยั (Intramural Research) 

 11 Research แหลงเงินภายนอก 
 12 Research แหลงเงิน ภายใน CPMO 

 13 Research แหลงเงิน ภายใน NC 

2. PS02- แบบขอเสนอโครงการวิจยั (Extramural Research) 

 14 Research Extramural – CPMO 
 15 Research Extramural - NC  

3. PS03- แบบขอเสนอโครงการท่ีไมใชโครงการวิจัย (Non 

Research) 

 21 NResearch แหลงเงินภายนอก 
 22 NResearch แหลงเงิน ภายใน CPMO 

 23 NResearch แหลงเงิน ภายใน NC 

4.PS04 -  แบบขอเสนอโครงการ (Phasing Project) 

 21 NResearch แหลงเงินภายนอก 
 22 NResearch แหลงเงิน ภายใน CPMO 

 23 NResearch แหลงเงิน ภายใน NC 

5.PS05 – แบบขอเสนอโครงการ (Management Program / 

Cluster) 
 30 Management  Program / Cluster 

6.PS90 – แบบขอเสนอโครงการกอสราง (Construction) 

 90 Construction 

หมายเหต ุ
แหลงเงินท่ีระบุในประเภทโครงการกรณีแหลงเงินภายใน NC 

นั้น จะหมายความรวมถึง โครงการทีมีแหลงทุนเปนแหลงเงิน
ภายในอ่ืนๆ นอกเหนือจาก CPMO เชน Platform พันธกิจ เปน
ตน 
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3. ขอมูลโปรแกรม 
 

 
รูปท่ี 2-5 

 

การระบุโปรแกรมนั้น แบงออกเปน 2 สวน คือ  
1. โปรแกรม เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออกรายงาน 
2. ใชกรอบงบประมาณของโปรแกรม เปนกรอบโปรแกรมท่ีใชงบประมาณจริงของโครงการ

นั้นโดยระบบจะกําหนดคาเบ้ืองตนของกรอบใชกรอบงบประมาณโปรแกรม ใหมีคาเดียวกับ 
โปรแกรม ดังนั้น กรณีท่ีขอมูลแตกตางกนั จะตองระบุใหถูกตองอีกคร้ัง 

โดยในการระบุโปรแกรม ใหคนหาจากขอมูลท่ีมีในระบบ โดยกดปุม ระบบจะแสดงหนาจอ
คนหาขอมูลโปรแกรมดังรูปท่ี 2-6 

 

 
รูปท่ี 2-6 
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 การคนหาโปรแกรม สามารถคนหา โดยเลือกเง่ือนไขเปน  กลุมโปรแกรม หรือ Cluster 

(เฉพาะกรณีเลือกกลุมโปรแกรมเปนคลัสเตอร) หรือ ศูนยเจาภาพ หรือ ช่ือโปรแกรม กรณีท่ีระบุ
เง่ือนไขสําหรับการคนหามากกวา 1 เง่ือนไขระบบจะนําเง่ือนไขท่ีระบุมาคนหารวมกนั และ
แสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีระบุ  
 

เง่ือนไขในการคนหาโปรแกรม  

 กลุมโปรแกรม  
เลือกกลุมโปรแกรม โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของกลุมโปรแกรม ใหเลือกดังนี ้

P10  Cluster 
P20  Platform  
P30  Essential Program 
P40  Improvement Project 
P60  Director Initiative (DI) 
P70  Investment Project 

P90  โครงการวิจัยรายได>รายจาย 
 หมายเหต:ุ รายการของกลุมโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามการกําหนดคาของ
ขอมูลหลักงบประมาณ 

 คลัสเตอร 
สําหรับกลุมโปรแกรม P10 (Cluster) สามารถกําหนดคลัสเตอรเปนเง่ือนไขการคนหา
เพิ่มเติมได โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของคลัสเตอรใหเลือกดังนี ้

11 คลัสเตอรอาหารและการเกษตร 
12 คลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข 
13 คลัสเตอรซอฟตแวร ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส 
14 คลัสเตอรยานยนตและการจราจร 
15 คลัสเตอรพลังงานทดแทน 
16 คลัสเตอรส่ิงทอและเคมีภณัฑ 
17 การวิจยัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและ

ผูดอยโอกาส 
18 คลัสเตอรส่ิงแวดลอม 
1Z คลัสเตอรอ่ืนๆ 
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 หมายเหต:ุ รายการของกลุมโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามการกําหนดคาของ
ขอมูลหลักงบประมาณ 

 ศูนยผูดแูลงบประมาณ 
ทุกโปรแกรมจะมีการกําหนดศูนยผูดแูลงบประมาณ โดยสามารถระบุคาของศูนยท่ีดแูล
งบประมาณเปนเง่ือนไขในการคนหาได โดยกดปุม  จะปรากฎรายการใหเลือกดังนี ้
 1000 - CENTRAL 

2000 - BIOTEC 
3000 - MTEC 
4000 - NECTEC 
5000 - TMC 
6000 - NANOTEC 

 ชื่อโปรแกรม 
ระบุช่ือของโปรแกรมท่ีตองการคนหาได 

 

เม่ือใสเง่ือนไขครบถวนแลว กดคนหา ระบบจะแสดงหนาจอดังรูปท่ี 3-7 ใหสามารถเลือก
โปรแกรมท่ีตองการจากรายการท่ีคนหาได 
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รูปท่ี 2-7 

 

เลือกโปรแกรมท่ีตองการและกดปุม   ผลจากการเลือกโปรแกรมจะไป
แสดงผลในหนาเดิม  ดังรูปท่ี 2-8   

 
รูปท่ี 2-8 
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4. ขอมูลบุคลากร 
 

 
รูปท่ี 2-9 

 

การกําหนดประเภทของบุคลากร มีดังนี ้

1. หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มีรายละเอียดดังนี ้
 หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการท่ีพนักงานสวทช. เปนหัวหนา

โครงการ) 

 ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ  Extramural (โครงการท่ีบุคลากรภายนอก สวทช. เปน
หัวหนาโครงการ)  

 การบันทึกผลการดําเนนิการของโครงการ (รายได/คาใชจาย) จะบันทึกภายใตหนวยงาน
ของหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) 

2. ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (Workflow)  จะเปนผูท่ีตองเขาไปอนุมัติใน workflow 

กรณีมีการเบิกจายโดยใชงบประมาณโครงการ โดยระบบจะกําหนดคาเบ้ืองตนของผูอนุมัติ
เบิกจายของโครงการ (Workflow) เปนคนเดียวกับหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project 
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Manager) โดยผูอนุมติเบิกจายในท่ีนี่ จะตองเปนพนกังาน สวทช หรือ พนักงานโครงการ
เทานั้น ไมรวมถึงบุคคลภายนอกที่จางผานระเบียบพัสดุ ยกเวนกรณีท่ีผานความเห็นชอบจาก 
กวทช ใหมีสิทธิอนุมติเบิกจายได 

3. ท้ังนี้ ในเบ้ืองตน เฉพาะกรณีของโครงการทีเปน Extramural และ งบบริหารจัดการ
โปรแกรม/คลัสเตอร ท่ีสามารถกําหนดใหแตกตางกันได สําหรับกรณีอ่ืนๆ นอกนั้น ถาจะ
กําหนดใหท้ังสองตําแหนงไมใชคนเดยีวกนั จะตองมีการพิจารณาและกําหนดขอมูลท่ีเกี่ยวของ
เพิ่มเติมเปนกรณีๆ ไป 

4. หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช.  จะมีเฉพาะกรณีของโครงการ Extramural 

(โครงการท่ีบุคลากรภายนอก สวทช. เปนหัวหนาโครงการ) เทานั้น กรณีอ่ืนๆ ไมตองระบุ  

5. ผูรวมโครงการ (Project Member)  แบงออกเปน 
 บุคลากรภายใน สวทช. 

 บุคลากรภายนอก สวทช. 

 

ท้ังนี้ ในการลงทะเบียนโครงการนั้นจะตองระบุหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project 

Manager) สําหรับผูรวมโครงการสามารถระบุเพิ่มเติมภายหลังได โดยจํานวนของหัวหนา
โครงการและผูรวมโครงการ ท้ังหมด สามารถระบุไดไมเกิน 20 ทาน สําหรับบุคลากรภายใน 
สวทช และ 20 ทาน สําหรับบุคลากรภายนอก สวทช. 

ในการระบุหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) ใหกดปุม  จะปรากฎ
หนาจอดังรูปท่ี 2-10 

 
 

รูปท่ี 2-10 
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เง่ือนไขในการคนหาบุคลากร สวทช.  

 ศูนย 
เลือกศูนยท่ีตองการคนหาบุคลากร โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของศูนยใหเลือก
ดังตอไปนี ้
 1000 CENTRAL 
 2000 BIOTEC 
 3000 MTEC 

4000 NECTEC 
 5000 TMC 
 6000 NANOTEC 

 ฝาย 
เลือกฝายท่ีตองการคนหาบุคลากร โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของฝายใหเลือก 

 หนวยงาน 
เลือกหนวยงานฝายท่ีตองการคนหาบุคลากร โดยกดปุม  จะปรากฎรายการของ
หนวยงานใหเลือก  

 รหัสพนักงาน 
ระบุรหัสพนักงานท่ีตองการคนหา 

 ชื่อสกุล 
ระบุช่ือ - นามสกุลท่ีตองการคนหา 

 ตําแหนง 
ระบุตําแหนงท่ีตองการคนหา 

 

ตัวอยางการคนหาขอมูลบุคลากร สวทช. สําหรับหัวหนาโครงการ/ผูดแูลโครงการ  

 ระบุเง่ือนไขท่ีตองการคนหา และกดปุม  เพื่อแสดงผลการคนหา และเลือก

บุคลากรท่ีไดจากการคนหา โดยกดปุมเลือกรายการท่ีคอลัมน “เลือก” และกดปุม  
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รูปท่ี 2-11 

ขอมูลบุคลากร สวทช. ท่ีเลือกสําหรับหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project 

Manager) จะแสดงดังรูปท่ี 2-12 

 
รูปท่ี 2-12 

 

เม่ือเลือกหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) ระบบจะ Default 

ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (Workflow) เปนช่ือเดยีวกับหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ซ่ึง
สามารถแกไขได 

เม่ือระบุขอมูลสําหรับลงทะเบียนเรียบรอยแลว กดปุม  เพื่อ
ลงทะเบียนโครงการ ระบบจะแสดงหนาจอใหยนืยนัการลงทะเบียนดังรูปท่ี 2-13 

 
รูปท่ี2-13 
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 กดปุม  เพื่อยืนยันการลงทะบียน 

กดปุม  เพื่อยกเลิกการลงทะเบียน จะกลับไปท่ีหนาจอการลงทะเบียน ใน
กรณีท่ีตองการแกไขขอมูลการลงทะเบียน 
หมายเหต:ุ กรณีท่ีตองการยกเลิกการลงทะเบียน จะตองดําเนินการท่ีหนาจอการลงทะเบียน และกด

ปุม  ระบบจะลบขอมูลท่ีบันทึกท้ังหมดออก เสมือนไมมีการลงทะเบียนโครงการ 
 

เม่ือระบบทําการลงทะเบียนโครงการเรียบรอยแลว  ระบบจะสรางรหัสของโครงการท่ี
ลงทะเบียน พรอมกับแสดงหนาจอดังรูปท่ี 2-14 

 
รูปท่ี 2-14 

 

กดปุม  เพื่อทําการขอรับแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ระบบแสดงหนาจอดัง
รูปท่ี 2-15 
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รูปท่ี 2-15 

1 

2 
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จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 
การลงทะเบียนโครงการ รูปท่ี 2-15 

1. รหัสโครงการ  
(Project Def.) 

รหัสโครงการท่ีระบบกําหนดใหหลังจากการลงทะเบียน
โครงการสําเร็จ 

2. Download 

แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

กด   Download แบบฟอรมขอเสนอโครงการ จะปรากฎ
หนาจอให Download แบบฟอรม ดังรูปภาพดานลาง 

 
 

กดปุม  เพื่อบันทึกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
จะปรากฎหนาจอดังนี ้

 
เลือก Path ในการเก็บขอมูลใน เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน 

และกดปุม  เพื่อบันทึกแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 
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2.2 การปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

การปรับปรุงขอเสนอโครงการ 
วัตถุประสงค : เปนการปรับปรุง/แกไขเพิ่มเติม ขอมูลโครงการบนระบบ กอนนําสง

ขอเสนอ  
 : เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project � Register �ปรับปรุงขอเสนอโครงการ 
 

 
รูปท่ี 2-16 

 

เม่ือเลือกเมนู “ปรับปรุงขอเสนอโครงการ” ระบบจะแสดงหนาจอแรกสําหรับการปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ (Update Project Proposal) ดังรูปท่ี 2-17  

 
รูปท่ี 2-17 

 

ใหกดปุม  เพื่อเลือกแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีตองการปรับปรุง ระบบจะ
แสดงหนาจอใหเลือกแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีตองการปรับปรุงดังรูปท่ี 2-18 
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รูปท่ี 2-18 

 

 เลือก Path ท่ีเก็บขอเสนอโครงการใน เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน 
 เลือกขอเสนอโครงการท่ีตองการปรับปรุง 

 กดปุม   ขอเสนอโครงการท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอปรับปรุง

ขอเสนอโครงการ ใหกดปุม  เพื่อ Upload ขอเสนอ
โครงการเพ่ือทําการปรับปรุงขอมูล 

ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยืนยันการปรับปรุงขอเสนอโครงการ ดังรูปท่ี 2-19 

 

 
รูปท่ี 2-19 

 

 กดปุม  เพื่อยืนยันการปรับปรุงขอเสนอโครงการ  
 กดปุม  เพื่อยกเลิกการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 
 

ในกรณีท่ียืนยนัการปรับปรุงขอเสนอโครงการ ระบบจะทําการทําการ Upload ขอเสนอ
โครงการ เม่ือดําเนินการเรียบรอยจะปรากฎหนาจอดงัรูปภาพท่ี 2-20 
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รูปท่ี 2-20 
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โดยขอมูลท่ีสามารถปรับปรุง/แกไขเพิ่มเติมบนระบบ PABI สามารถทําไดกับขอมูลดังตอไปนี ้
 ประเภทโครงการ (Project Type) 

 ขอมูลโปรแกรม  
 ปรับปรุงขอมูลบุคลากร 

 

เม่ือปรับปรุงขอมูลเรียบรอย ใหกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลท่ีปรับปรุง ระบบจะ
แสดงหนาจอเพื่อใหยืนยนัการปรับปรุงขอมูล ดังรูปท่ี 2-21 

 

 
รูปท่ี 2-21 

 

กดปุม  เพื่อยืนยันการปรับปรุงขอเสนอโครงการ จะปรากฎหนาจอดัง
รูปภาพท่ี 2-22 

กดปุม  เพื่อยกเลิกการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 
 

 
รูปท่ี 2-22 

   

กดปุม  จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-20 แตเพิ่มปุมใหสามารถ 
download เอกสารได ดังรูปท่ี 2-23 

 
รูปท่ี 2-23 

 

Download ขอเสนอโครงการ วิธีการเหมือนกับตอนลงทะเบียนโครงการได 
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หมายเหต:ุ ช่ือไฟล ของแบบฟอรมขอเสนอโครงการสามารถกําหนดเพิ่มเติมได โดยในเบ้ืองตน 
ระบบจะกําหนดคาเบ้ืองตนให โดยข้ึนตนดวยประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ และตามดวย
รหัสโครงการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม - การปรับปรุงขอมูลบุคลากร 
1. การเพิ่มผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. (Project Member) 

กดปุม เพื่อเพ่ิมขอมูล จะปรากฎหนาจอดังรูปภาพท่ี  2-24 

 

 
รูปท่ี 2-24 

 

 หนาจอของการคนหาเหมือนกับการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project 

Manager) เนื่องจากเปนการคนหาจากฐานขอมูลเดียวกนั (พนักงาน สวทช.) การเพิ่มขอมูลผูรวม
โครงการสามารถเลือกไดมากกวา 1 คน ตวัอยางการเลือกผูรวมโครงการ ดังรูปท่ี 2-25 



246 

 
รูปท่ี 2-25 

1. ระบุเง่ือนไขในการคนหาบคุลากร สวทช. 

2. กดปุม “คนหา” เพื่อคนหารายการพนักงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
3. เลือกพนักงานสําหรับเปน Project Member 

4. กดปุม “ยนืยัน” เพื่อนําขอมูลท่ีเลือกเปน Project Member 

 

 
รูปท่ี 2-26 

กรณีท่ีตองการลบรายการ ใหกดปุม   หนาบรรทัดรายการนั้น จะปรากฎหนาจอใหยืนยนัการ
ลบขอมูลดังรูปท่ี 2-27 
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รูปท่ี 2-27 

 กดปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
 กดปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล  
 

2. การวางแผนขอมูลบุคลากร 
ขอมูลบุคลากรใน 1 รายการ ประกอบดวยขอมูล 2 บรรทัดดังนี ้
บรรทัดที่ 1  

 
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

8. รหัสพนักงาน 
9. ช่ือ-สกุล พนักงาน 
10. ตําแหนง 
11. สังกัด 

 
 

บรรทัดที่ 2 

 
ประกอบดวยขอมูลท่ีตองระบุเพิ่มเพื่อวางแผนบุคลากรในขอเสนอโครงการ มีขอมูลดังตอไปนี ้

 ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ ระบุขอความ  
 ความรับผิดชอบในโครงการ (%) ระบุตัวเลข  1 – 100  

เปนการระบุ % ท่ีดําเนนิงานในโครงการ โดยผลรวมของบุคลากรในโครงการท้ังหมด
จะตองเทากับ 100%  

 เวลาของตนเองท่ีใชในโครงการ (%) ระบุตัวเลข 1 – 100 

เปนการระบุ % ของการทํางานของพนักงานรายคน โดยพนักงานจะตองไปคํานวณเวลา
ท้ังหมดของตนเองท่ีทํางาน และนําเฉพาะ % ท่ีทํางานใหกับโครงการมาระบุ 
 
 
 

 
เปนขอมูลที่มาจากฐานขอมูลบุคลากร 
ไมสามารถแกไขขอมูลได 
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ตัวอยางการระบุขอมูลในบรรทัดท่ี 2 

 
รูปท่ี 3-28 
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2.3 การนําสงขอเสนอโครงการ (Submit Proposal) 

 

การนําสงขอเสนอโครงการ 
วัตถุประสงค : นําสงขอเสนอโครงการท่ีมีการระบุขอมูลครบถวนแลว เพื่อพิจารณา

อนุมัติขอเสนอโครงการ (ผาน Workflow) 

 : เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project �Submit �นําสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
 

 
 

รูปท่ี 2-29 

หมายเหต:ุ  

การนําสงขอเสนอโครงการนั้น สําหรับโครงการท่ียังไมเคยนําสงเทานัน้ กรณีท่ีนําสง
ขอเสนอโครงการท่ีไดเคยมีการนําสงแลว และอยูในสถานะ I  (In Process) ระบบจะไมยอมให
นําสงอีก 
 

เม่ือเลือกเมนู “นําสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการ” จะแสดงหนาจอแรกสําหรับการนําสง

ขอเสนอโครงการ (Submit Project Proposal) ดังรูปท่ี 2-30 ใหกดปุม  เพื่อเลือก
ขอเสนอโครงการท่ีตองการนําสง  

 

 
รูปท่ี 2-30 

 

จะปรากฎหนาจอใหเลือกแบบแฟมขอมูลแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีตองการดังรูปท่ี 
2-31 
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รูปท่ี 2-31 

 เลือก Path ท่ีเก็บขอเสนอโครงการใน เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน 
 เลือกขอเสนอโครงการท่ีตองการนําสง 
 กดปุม   ขอเสนอโครงการท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอนาํสง

ขอเสนอโครงการ กดปุม  เพื่อ Upload ขอเสนอโครงการ
เพื่อทําการนําสงขอมูล 

 

ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยืนยันการนาํสงขอเสนอโครงการ ดังรูปท่ี 2-32 
 

 
รูปท่ี 2-32 

 กดปุม  เพื่อยืนยันการนําสงขอเสนอโครงการ  
 กดปุม  เพื่อยกเลิกการนําสงขอเสนอโครงการ 

ในกรณีท่ียืนยนัการนําสงขอเสนอโครงการ ระบบจะทําการทําการ Upload ขอเสนอ
โครงการ เม่ือดําเนินการเรียบรอยจะปรากฎหนาจอดงัรูปท่ี 2-33 
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รูปท่ี 2-33 



252 

สามารถปรับปรุงขอมูลกอนการนําสงขอเสนอโครงการได โดยขอมูลท่ีสามารถปรับปรุงไดมีดังนี้ 
 ประเภทโครงการ (Project Type) 

 ขอมูลโปรแกรม  
 ปรับปรุงขอมูลบุคลากร 
 

การแนบไฟลเพิ่มเติม กอนนาํสงขอเสนอโครงการ 
สําหรับหนาจอนําสงขอเสนอโครงการนั้น สามารถแนบไฟลเพิ่มเติมได รายละเอียดตาม

รูปภาพท่ี 2-34 

 
รูปท่ี 2-34 

 

เม่ือกด เพิ่มเอกสาร จะแสดงหนาจอดงัรูปท่ี 2-35 ตัวอยางการเลือกไฟลขอมูลสําหรับแนบใน
ขอเสนอโครงการ 

 
รูปท่ี 2-35 

ข้ันตอนการแนบไฟลเพิ่มเติมมีดังนี ้

 กดปุม  เพื่อแนบไฟลเพิ่มเติม 

 เลือกไฟลขอมูลท่ีตองการแนบ โดยกดปุม  
 ระบุคําอธิบายสําหรับไฟลท่ีแนบเพิ่มเติม 
 กดปุม  เพื่อทําการแนบไฟลขอมูล 
 เม่ือแนบไฟลครบถวนกดปุม   เพื่อกลับไปท่ีหนาจอการนําสงขอเสนอ

โครงการ จะแสดงช่ือไฟลและรายละเอียดดังรูปท่ี 2-36 

1 

2 3 
4 
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รูปท่ี 2-36 

 

กรณีท่ีตองการลบไฟลแนบใหกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยนัการลบไฟลแนบดังรูปท่ี 
2-37 
 

 
รูปท่ี 2-37 

 

  กดปุม  เพื่อยันยันการลบไฟลแนบ 

  กดปุม  เพื่อยกเลิการลบไฟลแนบ 
 

การนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
หลังจากท่ีตรวจสอบ และแนบไฟลขอมูลเรียบรอยแลว นาํสงขอเสนอโครงการโดยกดปุม 

  ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยนืยนัการนําสงขอเสนอ
โครงการดังรูปท่ี 2-38 

 
รูปท่ี 2-38 

กดปุม  เพื่อยืนยันการนําสงขอเสนอโครงการ จะปรากฎหนาจอดังรูปท่ี 2-

39 

กดปุม  เพื่อยกเลิกการนําสงขอเสนอโครงการ 
 



254 

ถากดปุม OK ระบบจะทําการนําสงขอเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนมัุติ (Workflow) 

ถาการดําเนินการนําสงขอเสนอโครงการเรียบรอย ระบบจะใหเลขท่ีรับเอกสาร ซ่ึงเปนเลขท่ีสําหรับ
ติดตามการพิจารณาอนุมัติของขอเสนอโครงการ โดยจะเปนเลขท่ีท่ีปรากฎใน Workflow ของผู
พิจารณาอนุมัติ  

 

 
รูปท่ี 2-39 

   

กดปุม  จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 3-33 แตมีปุมให download file 

เพิ่มข้ึน ดังรูปท่ี 2-40 

 
รูปท่ี 2-40 

สามารถ Download ขอเสนอโครงการ วิธีการเหมือนกับตอนลงทะเบียนโครงการได เพื่อ
นําไปเก็บเปนขอเสนอโครงการเวอรชันลาสุดท่ีผูจัดทําไดนําสง 
หมายเหต:ุ ช่ือไฟล ของแบบฟอรมขอเสนอโครงการสามารถกําหนดเพิ่มเติมได 
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2.4 การแกไขขอเสนอโครงการในระหวางการพิจารณาอนุมัติ Workflow 

 

การ download แบบฟอรมขอเสนอโครงการ (เพื่อนํามาแกไข) 

วัตถุประสงค : เพื่อ download แบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีอยูระหวางการพิจารณา
อนุมัติใน workflow  เพื่อนาํไปแกไข โดยสถานะของขอเสนอท่ีแกไขได
จะตองมีสถานะของ workflow เปน ‘I’ (In process) 

 : เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI INBOX  

 

ผูใชงานตองดาํเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. Download แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพ่ือแกไข 
สามารถ Download ขอเสนอโครงการ ท่ี inbox PABI ของผูพิจารณาอนุมัติ Workflow ดัง

รูปท่ี 2-41 ซ่ึงในท่ีนี้คือนกัวเิคราะหโครงการท่ีทําหนาท่ีบันทึกผลการอนุมัติในระบบแทนผูมี
อํานาจอนุมัต ิ

 

 

รูปท่ี 2-41 

กดปุม  หรือ  จะปรากฎหนาจอ
สําหรับ Download ขอเสนอโครงการดังรูปท่ี  2-42 
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รูปท่ี 2-42 
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กดปุม เพื่อ Download ขอเสนอโครงการ 
2. แกไขขอเสนอโครงการในแบบฟอรมท่ี Download  

3. สงขอเสนอโครงการท่ีแกไข 
 

การแกไขขอเสนอโครงการ 
วัตถุประสงค : นําสงขอเสนอโครงการท่ีมีการแกไขในระหวางการพิจารณาอนุมัติ 

Workflow  
(Status = I) 

 : เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project/Program �Submit �แกไขขอเสนอโครงการ 
 

 
รูปท่ี 2-43 

  

หมายเหต:ุ   การแกไขขอเสนอโครงการนั้น ตองเปนโครงการท่ีอยูระหวางการพิจาณาอนุมัติ 
Workflow และอยูในสถานะ I (In process)  

 

เม่ือเลือกเมนู “นําสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการ” จะแสดงหนาจอแรกสําหรับการแกไข

ขอเสนอโครงการ (Edit Project Proposal) ดังรูปท่ี 2-44 ใหกดปุม  เพื่อเลือก
ขอเสนอโครงการท่ีแกไขและตองการ Update ขอมูล 

 
รูปท่ี 2-44 

จะปรากฎหนาจอใหเลือกแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีตองการดังรูปท่ี 3-45 
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รูปท่ี 2-45 

 เลือก Path ท่ีเก็บขอเสนอโครงการในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน 
 เลือกขอเสนอโครงการท่ีตองการ 

 กดปุม   ขอเสนอโครงการท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอปรับปรุง

ขอเสนอโครงการ กดปุม  เพื่อ Upload ขอเสนอ
โครงการเพ่ือทําการปรับปรุงขอมูล 

 

ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยืนยันการนาํสงขอเสนอโครงการ ดังรูปท่ี 2-46 

 
รูปท่ี 2-46 

 กดปุม  เพื่อยืนยันการแกไขขอเสนอโครงการ  
 กดปุม  เพื่อยกเลิกการแกไขขอเสนอโครงการ 

ในกรณีท่ียืนยนัการแกไขขอเสนอโครงการ ระบบจะทําการทําการ Upload ขอเสนอ
โครงการ เม่ือดําเนินการเรียบรอยจะปรากฎหนาจอดงัรูปภาพท่ี 2-47 
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รูปท่ี 2-47 

สามารถปรับปรุงขอมูลกอนการแกไขขอเสนอโครงการท่ีแกไขเขา Workflow โดยขอมูลท่ี
สามารถปรับปรุงไดมีดังนี ้
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 ปรับปรุงขอมูลบุคลากร ยกเวนหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ, ผูอนุมัติโครงการ  
 

ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยืนยันการแกไขขอเสนอโครงการดังรูปท่ี 2-48 

 

 
รูปท่ี 2-48 

 

กดปุม  เพื่อยืนยันการแกไขขอเสนอโครงการ จะปรากฎหนาจอดังรูปท่ี 2-

49 

กดปุม  เพื่อยกเลิกการแกไขขอเสนอโครงการ 
 

ระบบจะทําการแกไขขอเสนอโครงการ โดยจะไมมีเลขท่ีรับเอกสาร เนื่องจากเปนการ
แกไขขอเสนอโครงการท่ีอยูระหวางการพจิารณา Workflow มีเลขท่ีรับอยูแลว 

เม่ือดําเนินการแกไขขอเสนอโครงการเรียบรอย ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูปท่ี 2-47 

 

 
รูปท่ี 2-49 

   

กดปุม  จะปรากฎหนาจอดังรูปภาพท่ี 2-57 แตเพิ่มปุมให 
download เอกสารได ดังรูปท่ี 3-50 

 

 
รูปท่ี 3-50 
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สามารถกดปุม เพื่อ Download ขอเสนอโครงการออกมาเก็บไวได และเอกสารนี้จะถูก
สงกลับไปยังเอกสารแนบของผูอนุมัติ ท้ังนี้นักวิเคราะหโครงการจะตองเขาไปดําเนนิการอนุมัติ 
workflow ใน INBOX อีกคร้ัง 
 
 

3. รายงานสรุป 

3.1  รายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการ 

รายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการ 

วัตถุประสงค : 
เพื่อแสดงรายการของโครงการที่ลงทะเบียน รายการท่ีแสดงในรายงาน จะ
เปน List ตาม User ท่ีทําการนําสงขอเสนอโครงการ 

 : 
เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project �รายงานสรุป  รายงานสรุปการลงทะเบียน
โครงการ 
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เม่ือเลือกเมนูตามท่ีกําหนด ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุเง่ือนไขการเรียกดูรายงาน ดังรูปท่ี 3-1 

 

 
รูปท่ี 3-1 

 

ระบุเง่ือนไขในการแสดงรายงาน ดังนี ้
 ประเภทแบบฟอรม ตองระบุแบบฟอรมท่ีตองการ โดยสามารถเลือกประเภทแบบฟอรมได

โดยการกดปุม จะปรากฎรายการใหเลือกดงัรูป 

 
 รหัสโครงการ 

 วันท่ีของขอมูล ระบบ Default คาวันท่ีปจจุบันให กรณท่ีีตองการเปล่ียนแปลงใหกดปุม 

หลังวันท่ี  

เม่ือระบุเง่ือนไขท่ีตองการแสดงรายงานเรียบรอย กดปุม ระบบจะแสดงรายงานตาม
เง่ือนไขท่ีระบุดังรูปท่ี 3-2 
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รูปท่ี 3-2 

รายละเอียดของรายงานมีดังน้ี 

 Project No คือ รหัสของโครงการท่ีลงทะเบียน 

 ช่ือโครงการ คือ ช่ือโครงการท่ีลงทะเบียน (ไมเกิน 40 ตัวอักษร) 

 รหัสผูลงทะเบียน คือ รหัสพนักงานท่ีเปนผูลงทะเบียนขอเสนอโครงการ 

 วันท่ีลงทะเบียน คือ วันท่ีผูใชเขามาลงทะเบียนขอเสนอโครงการ 

 เวลาท่ีลงทะเบียน คือ เวลาท่ีผูใชเขามาลงทะเบียนขอเสนอโครงการ 

 ประเภทแบบฟอรม คือ ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีเลือกลงทะเบียน 

 รายละเอียด คือ link สําหรับแสดงรายละเอียดของขอเสนอโครงการ 
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3.2 รายงานสรุปการนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ Workflow 

รายงานสรุปการนําสงขอเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ Workflow 

วัตถุประสงค : 
เพื่อแสดงรายการของขอเสนอโครงการ ท่ีนําสงเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(Workflow) 

รายการท่ีแสดงในรายงาน จะเปน List ตาม User ท่ีทําการนําสงขอเสนอ
โครงการ 

 : 
เขาหนาเว็บ http://my.nstda.or.th 

Login เขาสู NSTDA Portal 

เลือก PABI � Project/Program �รายงานสรุป  รายงานสรุปการนําสง
ขอมูล 

 

เม่ือเลือกเมนูตามท่ีกําหนด ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุเง่ือนไขการเรียกดูรายงาน ดังรูปท่ี 3-3 

 

 
รูปท่ี 3-3 

ระบุเง่ือนไขในการแสดงรายงาน ดังนี ้

 ประเภทแบบฟอรม ตองระบุแบบฟอรมท่ีตองการ โดยสามารถเลือกประเภทแบบฟอรมได
โดยการกดปุม จะปรากฎรายการใหเลือกดงัรูป 
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 สถานะ กรณีไมระบุระบบจะแสดงคาของทุกสถานะ โดยสามารถเลือกสถานะโดยกดปุม 
จะปรากฎรายการใหเลือกดงัรูป  

 

 วันท่ีของขอมูล ระบบ Default คาวันท่ีปจจุบันให กรณท่ีีตองการเปล่ียนแปลงกดปุม หลัง
วันท่ี  

 
เม่ือระบุเง่ือนไขท่ีตองการแสดงรายงานเรียบรอย กดปุม ระบบจะแสดงรายงานตาม

เง่ือนไขท่ีระบุดังรูปท่ี 3-4 

 
รูปท่ี 3-4 

รายละเอียดของรายงานมีดังน้ี 

 เลขท่ีรับเอกสาร คือ เลขท่ีท่ีระบบกําหนดใหเม่ือมีการนาํสงขอเสนอโครงการเพ่ือพจิารณา
อนุมัติ workflow 

 Project No คือรหัสของโครงการท่ีนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ workflow 

 หัวหนาโครงการ คือรหัสของหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager)  

 วันท่ี คือวนัท่ีท่ีทําการนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ workflow 

 เวลา คือเวลาท่ีทําการนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ workflow 

 ประเภทแบบฟอรม คือประเภทของแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 



266 

 สถานะ คือสถานะของการพิจารณาอนุมัติ Workflow  โดยกําหนดสถานะดังนี ้

 I - อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติ Workflow (In Process) 

 A - Workflow มีการอนุมัติในลําดับสุดทายเรียบรอยแลว (Approve) ในกรณีท่ี
สถานะเทากับ A นั้นระบบจะทําการบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของในระบบ PABI 

 R หมายถึง Workflow มีการ Reject กระบวนการพจิารณาอนุมัติของ Workflow 

อางอิงเลขท่ีรับนั้นส้ินสุดกระบวนการ  

 E หมายถึง Workflow มีการอนุมัติในลําดับสุดทายเรียบรอยแลว แตการนําเขาขอมูล
ในระบบ PABI ไมสําเร็จ  

 รายละเอียด คือ link สําหรับแสดงรายละเอียดของขอเสนอโครงการ 

ท้ังนี้ หลังจากขอเสนอโครงการไดรับการอนุมัติจากแหลงทุนแลว ระบบก็จะไปสรางขอมูล
หลักโครงการในระบบ SAP ใหโดยอัตโนมัติ 
หมายเหตุ  การแสดงรายละเอียดของสถานะของ Workflow  

เลือกรายการท่ีตองการ และ Click ท่ีคอลัมน “สถานะ” สําหรับรายการนั้น ดังรูปท่ี 5-5 

 
รูปท่ี 3-5 

และเม่ือเลือกสถานะโครงการท่ีมีคาเทากับ  ‘I’ จะแสดงรายละเอียดของสถานะ workflow ดังรูปท่ี 
3-6 
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รูปท่ี 3-6 

 

Workflow Log แสดงรายละเอียดดังตอไปนี ้

 Log Year ปท่ีสงแบบฟอรมโครงการเขาสู Work Flow 

 Appl ประเภทของระบบงาน PS (Project System) 

 Log No เลขท่ี LogNo ซ่ึงจะเทากับ 6 ตัวหลังของเลขท่ีรับเอกสาร 

 Create Date วันท่ีผูอนุมัติ workflow ไดรับงาน 

 Create Time เวลาท่ีผูอนุมัติ workflow ไดรับงาน 

 Agent Id. รหัสของผูอนุมัติ workflow 

 Agent Name ช่ือของผูอนุมัติ workflow 

 Work Item Text รายละเอียดของชื่องาน  

 Status สถานะของการอนุมัติ workflow ในแตละลําดับ 

 READY - อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติ workflow  

 Completed - ผานการพิจาณาอนุมัติ workflow 

เม่ืออนุมติเรียบรอยแลว (สถานะการอนุมติเปน completed) เม่ือเรียกดูรายงาน สถานะจะเปล่ียน
จาก ‘I’ เปน ‘A’ ดังรูปท่ี 3-7 
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รูปท่ี 3-7 

 



ภาคผนวก ค 

คูมือการกรอกขอมูลแบบฟอรมขอเสนอโครงการ
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คูมือการกรอกขอมูลแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

วัตถุประสงค 

 เอกสารนี้เปนการอธิบายถึงวิธีการในการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
ประเภท โครงการวิจยั (Intramural Research) ซ่ึงใชสําหรับโครงการวิจัยท่ีนักวิจยั สวทช. เปน
หัวหนาโครงการ รวมไปถึงวธีิการใชงานโปรแกรม Open Office Writer ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
แบบฟอรม เพือ่ใหผูใชงานสามารถกรอกขอมูลไดอยางถูกตอง และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

สวนประกอบภายในแบบฟอรม 

 ภายในเอกสารแบบฟอรมขอเสนอขอเสนอโครงการ  ประเภท โครงการวิจัย (Intramural 

Research) จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ ขอมูลสวนท่ี 1 – สําหรับผูขอรับทุน และ ขอมูลสวนท่ี 
2 - SAP Information (สําหรับนักวิเคราะห) โดยจะประกอบดวยหัวขอดังนี ้

1. ขอมูลสวนท่ี 1 - สําหรับผูขอรับทุน เปนสวนท่ีตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ัวไป 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ัวไป 

5. รหัสโครงการ รหัสโครงการท่ีไดรับเม่ือลงทะเบียนเรียบรอยแลว และจะให
รหัสโครงการนี้ในการทํางานรวมกับระบบ 

6. ช่ือโครงการอยางยอ 
(ไทย) 

ระบุช่ือโครงการ  
หมายเหต:ุ ความยาวของช่ือโครงการตองไมเกิน 40 ตัวอักษร 

7. ช่ือโครงการ (ไทย) ระบุช่ือโครงการยาวเปนภาษาไทย 

หมายเหต:ุ ช่ือโครงการยาว สามารถกําหนดรูปแบบของ
ตัวอักษรไดโดย คลิกท่ีชอง ช่ือโครงการ (ไทย) แลวจะมี
หนาตางสําหรับกําหนดรูปแบบตัวอักษรข้ึนมาดังภาพ 

 
8. ช่ือโครงการ (อังกฤษ) ระบุช่ือโครงการยาวเปนภาษาอังกฤษ 

หมายเหต:ุ ช่ือโครงการยาว สามารถกําหนดรูปแบบของ
ตัวอักษรไดโดย คลิกท่ีชอง ช่ือโครงการ (อังกฤษ) แลวจะมี
หนาตางสําหรับกําหนดรูปแบบตัวอักษรข้ึนมาดังภาพ 
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9. หัวหนาโครงการ (ไทย) ช่ือหัวหนาโครงการ ภาษาไทย ตามท่ีไดระบุไวในข้ึนตอนการ
ลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะไม
สามารถแกไขในเอกสารนี้ได 

10. หัวหนาโครงการ 
(อังกฤษ) 

ช่ือหัวหนาโครงการ ภาษาอังกฤษ ตามท่ีไดระบุไวในข้ึนตอน
การลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะไม
สามารถแกไขในเอกสารนี้ได 

11. ตําแหนง ตําแหนงของหัวหนาโครงการ ตามท่ีไดระบุไวในข้ึนตอนการ
ลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะไม
สามารถแกไขในเอกสารนี้ได 

12. หนวยงานตนสังกัด หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ ตามท่ีไดระบุไวใน
ข้ึนตอนการลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และ
จะไมสามารถแกไขในเอกสารน้ีได 

13. สถานท่ีติดตอ สถานท่ีติดตอหัวหนาโครงการ ตามท่ีไดระบุไวในข้ึนตอนการ
ลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะไม
สามารถแกไขในเอกสารนี้ได 

14. โทรศัพท หมายเลขโทรศัพทภายใน สวทช. ของหัวหนาโครงการ ตามท่ี
ไดระบุไวในข้ึนตอนการลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดย
อัตโนมัติ และจะไมสามารถแกไขในเอกสารน้ีได 

15. โทรสาร ระบุหมายเลขโทรสารของหัวหนาโครงการ เปนตัวอักษรหรือ
ตัวเลข 

หมายเหต:ุ ความยาวของหมายเลขโทรสารตองไมเกิน 50 
ตัวอักษร 

16. email อีเมลแอดเดรส ของหัวหนาโครงการ ตามท่ีไดระบุไวในข้ึน
ตอนการลงทะเบียนผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะ
ไมสามารถแกไขในเอกสารนี้ได 

17. ลายมือช่ือ ชองลายมือช่ือ มีไวใหสําหรับหัวหนาโครงการลงช่ือ 
18. (ช่ือ-สกุล) ช่ือหัวหนาโครงการ ตามท่ีไดระบุไวในข้ึนตอนการลงทะเบียน

ผานหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถแกไขใน
เอกสารนี้ได 



19. วันท่ี 

 

ระ
ให
แก
สํา
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บุวันท่ีลงช่ือข
หเปนวันท่ีลงท
กไขไดโดยคลิ
าหรับเลือกวนั

3 

ของหัวหนาโ
ทะเบียนและส
ลิกท่ีปุม  แ
นที่ ดังภาพ 

ครงการ โดย
สามารถแกไข
แลวจะมีแสดง

 

ระบบแสดงค
ขไดภายหลัง ส
งปฏิทินข้ึนมา

คาเร่ิมตน
สามารถ
าให
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ภาพท่ี 2 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ัวไป สวนตอจากภาพที่ 1 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 2 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ัวไป (ตอ) 

20. ผอ.ศูนย/ผูไดรับมอบ
อํานาจ 

ระบุช่ือของผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. หรือผูไดรับมอบ
อํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย  
หมายเหต:ุ ความยาวของช่ือผูอํานวยการศูนย  หรือผูไดรับ
มอบอํานาจ ตองไมเกิน 100 ตัวอักษร 

21. ตําแหนง ระบุตําแหนงของผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. หรือผูไดรับ
มอบอํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย  
หมายเหต:ุ ความยาวของตําแหนงผูอํานวยการศูนย  หรือผู
ไดรับมอบอํานาจ ตองไมเกนิ 100 ตัวอักษร 

22. สถานท่ีติดตอ ระบุสถานท่ีติดตอของผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. หรือผู
ไดรับมอบอํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย  
หมายเหต:ุ ความยาวของสถานท่ีติดตอผูอํานวยการศูนย  หรือ
ผูไดรับมอบอํานาจ ตองไมเกิน 255 ตัวอักษร 

23. โทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพทของผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. 
หรือผูไดรับมอบอํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย เปนตัวอักษร
หรือตัวเลข 

หมายเหต:ุ ความยาวของหมายเลขโทรศัพทตองไมเกิน 50 
ตัวอักษร 

24. โทรสาร ระบุหมายเลขโทรสารของผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. 
หรือผูไดรับมอบอํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย เปนตัวอักษร
หรือตัวเลข 

หมายเหต:ุ ความยาวของหมายเลขโทรสารตองไมเกิน 50 
ตัวอักษร 

25. ลายมือช่ือ ชองลายมือช่ือ มีไวใหสําหรับผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. 
หรือผูไดรับมอบอํานาจจาก ผูอํานวยการศูนยลงช่ือ 

26. (ช่ือ) ระบุช่ือผูอํานวยการศูนย ภายใน สวทช. หรือผูไดรับมอบ
อํานาจจาก ผูอํานวยการศูนย 



 

27. วันท่ี 

28. กลุมโ

29. Clust

30. โปรแ
เกี่ยวเน

31. ใชกรอ
โปรแ

32. ศูนยผู

33. หนวย
งบปร

จอภาพ / ฟล

ปรแกรม 

ter 

กรม (โปรแก
นื่อง)   

อบงบประมา
กรม 

ผูดูแลงบประม

ยงานผูดแูล
ะมาณ 

ลด  

ระ
ได
เร่ิม
สา
ข้ึน

แส
ลง
แส
โค

กรม โป
ไว
แก

ณของ แส
ตอ
แก

มาณ แส
ตอ
แก
แส
ไว
แก
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ะบุวันท่ีลงช่ือข
ดรับมอบอํานา
มตนใหเปนวั
ามารถแกไขไ
นมาใหสําหรับ

สดงกลุมโปรแ
งทะเบียนโคร
สดงคลัสเตอร
ครงการผานห
ปรแกรม (โปร
วตอนลงทะเบี
กไขได 
สดงโปรแกรม
อนลงทะเบียน
กไขได 
สดงศูนยผูดแูล
อนลงทะเบียน
กไขได 
สดงหนวยงาน
วตอนลงทะเบี
กไขได 

6 

ราย

ของผูอํานวยก
าจจาก ผูอํานว
ันท่ีลงทะเบีย
ไดโดยคลิกท่ีป
บเลือกวันท่ี ดั

แกรมของโคร
งการผานหน
รของโครงการ
นาเว็บไซต แ
รแกรมเกีย่วเนื
บยีนโครงการ

มที่โครงการใ
นโครงการผาน

ลงบประมาณ
นโครงการผาน

นผูดูแลงบปร
บยีนโครงการ

ยละเอียด 

การศูนย ภาย
วยการศูนย โ
นและสามาร
ปุม  แลวจ
ดงัภาพ 

 
รงการ ตามท่ีไ
นาเว็บไซต แล
ร ตามท่ีไดระ
และไมสามาร
นื่อง) ของโคร
ผานหนาเว็บไ

ชงบประมาณ
นหนาเว็บไซ

ณของโครงการ
นหนาเว็บไซ

ะมาณของโค
ผานหนาเว็บไ

ใน สวทช. ห
โดยระบบแสด
ถแกไขไดภา
จะมีแสดงปฏิทิ

ไดระบุไวตอ
ละไมสามารถ
บุไวตอนลงท
ถแกไขได 
รงการ ตามท่ีไ
ไซต และไมส

ณ ตามท่ีไดระ
ต และไมสาม

ร ตามท่ีไดระ
ต และไมสาม

ครงการ ตามที่
ไซต และไมส

รือผู
ดงคา
ยหลัง 
ทนิ

น
แกไขได 
ทะเบียน

ไดระบุ
สามารถ

บุไว
มารถ

ะบุไว
มารถ

ทีไ่ดระบุ
สามารถ



 

34. ขอมูล

35. การดาํ
36. ระยะเ

ป 
37. ระยะเ

เดือน 

38. ระยะเ
วัน 

39. งบปร
40. วันท่ีเส

ที่ 1 

41. วันท่ีเส
ที่ 2 

จอภาพ / ฟล

ลประเภทโคร

าเนนิงานโคร

เวลาของโครง

เวลาของโครง

เวลาของโครง

ะมาณรวม 

สนอโครงการ

สนอโครงการ

ลด  

งการ แส
โค

งการ ระ

งการ : ระ

งการ : ระ

งการ : ระ

ระ

ร : คร้ัง ระ
แส

ร : คร้ัง ระ
แส
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สดงประเภทโ
ครงการผานห
ะบุการดําเนนิง

ะบุระยะเวลาข

ะบุระยะเวลาข

ะบุระยะเวลาข

ะบุแผนงบประ

ะบุวันท่ีทีเ่สนอ
สดงปฏิทินข้ึน

ะบุวันท่ีทีเ่สนอ
สดงปฏิทินข้ึน

7 

ราย

โครงการ ตาม
นาเว็บไซต แ
งานของโครง

ของโครงการ 

ของโครงการ 

ของโครงการ 

ะมาณรวมท้ัง

อโครงการ คร
นมาใหสําหรับ

อโครงการ คร
นมาใหสําหรับ

ยละเอียด 

ที่ไดระบุไวต
และไมสามาร
งการ โดยคลิก

 หนวยเปน ป

 หนวยเปน เดื

 หนวยเปน วัน

งโครงการ 

ร้ังท่ี 1 โดยคลิ
บเลือกวันท่ี ดั

 
ร้ังท่ี 2 โดยคลิ
บเลือกวันท่ี ดั

ตอนลงทะเบีย
ถแกไขได 
กเลือกท่ีปุม 

ป 

ดอืน 

น 

ลิกท่ีปุม  แ
ดงัภาพ 

ลิกท่ีปุม  แ
ดงัภาพ 

ยน

 

แลวจะมี

แลวจะมี



 

42. (กรณี
43. วันท่ีเส

ที่ 3 

44. (กรณี
45. ไมได ื
46. ยื่นเสน
47. ไดรับ
48. (ชื่อหน

49. ชื่อโค

50. โปรด

จอภาพ / ฟล

ที่มกีารปรับป

สนอโครงการ

ที่มกีารปรับป

ยืน่เสนอขอรั

นอ โปรดระบ

ทุนสนับสนนุ

นวยงานที่ให

รงการ 

ระบุความจําเ

ลด  

ปรุง) ระ

ร : คร้ัง ระ
แส

ปรุง) ระ

ับทุน คลิ

บุ คลิ

นจาก คลิ

ทุน) ระ
แล
ระ
แล

เปน ระ
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ะบุเหตุผล กรณ

ะบุวันท่ีทีเ่สนอ
สดงปฏิทินข้ึน

ะบุเหตุผล กรณ

ลิกเลือกท่ี 

ลิกเลือกท่ี 

ลิกเลือกท่ี 

ะบุชื่อหนวยงา
ละไดรับทุน โ
ะบุชื่อโครงกา
ละไดรับทุน 
ะบุความจําเปน

8 

ราย

ณีที่มีการปรับ

อโครงการ คร
นมาใหสําหรับ

ณีที่มีการปรับ

กรณีที่ไมได

กรณีที่มีการ

กรณีที่มีการ

านท่ีใหทนุ ใน
โดยคลิกท่ีปุม 
รที่ใหทุน ใน

นตท่ีตองยื่นข

ยละเอียด 

 
บปรุงขอเสนอ

ร้ังท่ี 3 โดยคลิ
บเลือกวันท่ี ดั

 
บปรุงขอเสนอ

ดยื่นเสนอขอรั

ยืน่เสนอขอรั

ยืน่เสนอขอรั

นกรณีที่มกีาร
  เพื่อเลือก
นกรณีที่มีการยื

ขอรับทุน และ

อโครงการใน

ลิกท่ีปุม  แ
ดงัภาพ 

อโครงการใน

รับทุน 

ับทุน 

ับทุน และได

รยื่นเสนอขอรั
กจากรายการ 
ยืน่เสนอขอรับ

ะความแตตาง

คร้ังท่ี 2 

แลวจะมี

คร้ังท่ี 3 

ดรับทุน 

รับทุน 
 
บทุน 

ของ
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

หรือความแตกตางกับ
โครงการนี้ 

หนวยงานหรือโครงการท่ีใหทุน ในกรณท่ีีมีการยื่นเสนอขอรับ
ทุน และไดรับทุน 

51. ไมไดรับการสนับสนุน คลิกเลือกท่ี กรณีท่ีมีการยืน่เสนอขอรับทุน และไมไดรับ
ทุน 

52. อยูระหวางการพิจารณา
จาก 

คลิกเลือกท่ี กรณีท่ีมีการยืน่เสนอขอรับทุน และกําลังอยู
ระหวางการพจิารณา 

53. (ช่ือหนวยงานที่ใหการ
พิจารณา) 

ระบุช่ือหนวยงาน กําลังพิจารณาใหทุน กรณีท่ีมีการยืน่เสนอ
ขอรับทุน และกําลังอยูระหวางการพิจารณาจากหนวยงาน 

 
 

1.2 คณะผูวจิัย 

 

ภาพท่ี 3 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลคณะผูวิจยั 

 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 3 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลคณะผูวิจยั 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีจะไมอนญุาตใหเพิ่มจํานวนบรรทัดเอง 
หากตองการแกไขจะตองทําผานหนาเว็บไซตเทานั้น 

54. ช่ือ-สกุล แสดงช่ือและนามสกุล ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 
สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 
55. ตําแหนง แสดงตําแหนง ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ สวทช. 

ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผานหนา
เว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

56. คุณวุฒ ิ แสดงคุณวุฒิ ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ สวทช. 
ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผานหนา
เว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

57. ความชํานาญ/ความสนใจ
พิเศษ 

แสดงความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากร
ภายในของ สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอ
โครงการผานหนาเว็บไซต 

58. สถานท่ีติดตอ แสดงสถานท่ีติดตอ ของผูวจิัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 
สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

59. โทรศัพท แสดงหมายเลขโทรศัพท ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 
สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

60. โทรสาร แสดงหมายเลขโทรสาร ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 
สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

61. Email แสดงอีเมลแอดเดรส ของผูวจิัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 
สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

62. ลงนาม ชองสําหรับ ผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ สวทช. ลงนาม 
63. ช่ือ-สกุล แสดงช่ือและนามสกุล ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ 

สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

64. ความรับผิดชอบตอ
โครงการท่ีเสนอ 

ระบุรายลายละเอียดความรับผิดชอบตอโครงการท่ีเสนอ ของ
ผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายในของ สวทช. 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

65. คิดเปน % ของงาน
ท้ังหมด 

แสดงเปอรเซ็นตความรับผิดชอบตอโครงการท่ีเสนอ คิดเปน 
% ของงานท้ังหมดที่รับผิดชอบอยู ของผูวจิัยท่ีเปนบุคลากร
ภายในของ สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอ
โครงการผานหนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

66. รหัสโครงการ ระบุรหัสโครงการท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ 
67. ช่ือโครงการ ระบุช่ือโครงการท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ 
68. ช่ือ-สกุล แสดงช่ือและนามสกุล ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก 

สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
หนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

69. ตําแหนง แสดงตําแหนง ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. ตามท่ี
ไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผานหนาเวบ็ไซต 
และจะไมสามารถแกไขได 

70. คุณวุฒ ิ ระบุคุณวฒุิ ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. 
71. ความชํานาญ/ความสนใจ

พิเศษ 

แสดงความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากร
ภายนอก สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอ
โครงการผานหนาเว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

72. สถานท่ีติดตอ ระบุสถานท่ีติดตอ ของผูวิจยัท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. 
73. โทรศัพท แสดงหมายโทรศัพท ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. 

ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผานหนา
เว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

74. โทรสาร ระบุหมายเลขโทรสาร ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก 
สวทช. 

75. Email แสดงอีเมลแอดเดรส ของผูวจิัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผานหนา
เว็บไซต และจะไมสามารถแกไขได 

76. ลงนาม ชองสําหรับ ผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก สวทช. ลงนาม 
77. ช่ือ-สกุล แสดงช่ือและนามสกุล ของผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรภายนอก 

สวทช. ตามท่ีไดระบุไวตอนลงทะเบียนขอเสนอโครงการผาน
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
83. บทคัดยอ (อังกฤษ) กรอกขอมูลบทคัดยอ ภาษาอังกฤษ ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 

(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

84. Keyword (ไทย) กรอกขอมูล Keyword ภาษาไทย ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

85. Keyword (อังกฤษ) กรอกขอมูล Keyword ภาษาอังกฤษ ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.4 เปาหมาย 

 

ภาพท่ี 5 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเปาหมาย 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 5 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเปาหมาย 

หมายเหต:ุ หากตองการเพิ่มบรรทัดตาราง ใหคลิกขวาท่ี
บรรทัดสุดทายแลวเลือก Row -> Insert ดังภาพ 

จากนั้นจะปรากฎหนาตางข้ึนมาดังภาพดานลาง ใหระบุ
จํานวนบรรทัดท่ีตองการเพิม่ แลวคลิกท่ีปุม OK 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

 
 

86. ผลงานหลักท่ีได ระบุผลงานหลักท่ีเปาหมายของโครงการ 

87. เอกชน ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนเอกชน 

หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 

88. ราชการ ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนราชการ 

หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 

89. รัฐวิสาหกจิ ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนรัฐวิสาหกิจ 

หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 

90. องคกรอิสระ ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนองคกรอิสระ 

หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 

91. สถาบันการศึกษา ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนสถาบันการศึกษา 
หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 
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92. บุคคลท่ัวไป ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) กรณท่ีี
กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน เปนบุคคลท่ัวไป 

หมายเหต:ุ สามารถระบุกลุมผูนําผลงานไปใชประโยชนได
มากกวา 1 กลุม 

93. ช่ือผูท่ีคาดวาจะนําผลงานไป
ใช 

ระบุช่ือผูท่ีคาดวาจะนําผลงานไปใช 

 

1.5 วัตถุประสงคเชิงกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 6 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเปาหมาย 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 6 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเปาหมาย 

94. วัตถุประสงคเชิงกิจกรรม กรอกขอมูล วตัถุประสงคเชิงกิจกรรม ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.6 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ภาพท่ี 7 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร สังคมและส่ิงแวดลอม 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 7 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลผลกระทบเชิง
เศรษฐศาสตร สังคมและส่ิงแวดลอม 

95. ผลกระทบเชิง
เศรษฐศาสตร/เชิงพาณิชย 

กรอกขอมูล ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร/เชิงพาณิชย ลงใน
กรอกส่ีเหล่ียม (Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนด
รูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

96. ผลกระทบเชิงสังคม/
ส่ิงแวดลอม 

กรอกขอมูล ผลกระทบเชิงสังคม/ส่ิงแวดลอม ลงในกรอก
ส่ีเหล่ียม (Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบ
ของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

97. ผลกระทบเชิงวิชาการ/
วิทยาศาสตร 

กรอกขอมูล ผลกระทบเชิงวชิาการ/วิทยาศาสตร ลงในกรอก
ส่ีเหล่ียม (Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบ
ของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.7 การพัฒนาเทคโนโลยี 

 

ภาพท่ี 8 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี 

 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 8 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลการพัฒนา
เทคโนโลยี 

98. การพัฒนาเทคโนโลยี กรอกขอมูล การพัฒนาเทคโนโลยี ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.8 ท่ีมาของโครงการ และผลงานท่ีมีมากอน 

 

ภาพท่ี 9 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ีมาของโครงการ และผลงานท่ีมีมากอน 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 9 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลท่ีมาของโครงการ 

และผลงานท่ีมีมากอน 

หมายเหต:ุ ตารางจํานวนทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตรท่ี

เกี่ยวของ จะไมอนุญาตใหเพิ่มจํานวนบรรทัด 

99. ท่ีมาของโครงการ กรอกท่ีมาของโครงการ ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) 

ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของขอความได 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

100 ผลงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ กรอกขอมูลผลงานวิจยัอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

101 Preliminary Study (ถา
มี) 

กรอกขอมูล Preliminary Study (ถามี) ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

102 จํานวนทรัพยสินทาง
ปญญา หรือสิทธิบัตรท่ี
เกี่ยวของ 

ระบุจํานวนทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ เปน
ตัวเลขเทานั้น 

103 หมายเลขทรัพยสินทาง
ปญญา 

ระบุหมายเลขทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ 

104 ประเภททรัพยสินทาง
ปญญา 

คลิกท่ีปุม  เพื่อเลือกประเภททรัพยสินทางปญญา จาก
รายการ 

105 ช่ือทรัพยสินทางปญญา ระบุช่ือทรัพยสินทางปญญา 
106 ช่ือผูประดิษฐ ระบุช่ือผูประดิษฐ 
107 ช่ือผูครอบครองสิทธ์ิ ระบุช่ือผูครอบครองสิทธ์ิ 
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1.9 แผนงานวิจัย 

 

ภาพท่ี 10 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนงานวิจัย 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 10 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนงานวิจัย 

108 แผนงานวิจัย กรอกขอมูลแผนงานวิจยั ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) 

ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

109 ท่ีมาของตัวอยางใน
งานวิจยั 

กรอกขอมูลท่ีมาของตัวอยางในงานวิจยั ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.10  ตารางท่ี 9.1 แผนงานวิจัย 

 

ภาพท่ี 11 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ตารางท่ี 9.1 แผนงานวจิัย 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 11 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ตารางท่ี 9.1 

แผนงานวิจัย 

หมายเหต:ุ หากตองการเพิ่มบรรทัดตาราง ใหคลิกขวาท่ี
บรรทัดสุดทายแลวเลือก Row -> Insert ดังภาพ 

จากนั้นจะปรากฎหนาตางข้ึนมาดังภาพดานลาง ใหระบุจํานวน
บรรทัดที่ตองการเพิ่ม แลวคลิกท่ีปุม OK 
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

 
 

110 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคของโครงการ บรรทัดละ 1 หัวขอ 

111 แผนงานวิจัย ระบุรายละเอียดแผนงานวิจยั ภายใตวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
บรรทัดละ 1 หัวขอ 

112 เร่ิมตน ปท่ี (1-5) ระบุปท่ีเร่ิมตนแผนงานวิจยั โดยจะระบุตวัเลขได 1- 5 เทานั้น 
113 เร่ิมตน เดือนท่ี (1-12) ระบุเดือนท่ีเร่ิมตนแผนงานวิจัย ภายใตปท่ีระบุกอนหนา โดย

จะระบุตวัเลขได 1-12 เทานัน้ 
114 ส้ินสุด ปท่ี (1-5) ระบุปท่ีส้ินสุดแผนงานวิจัย โดยจะระบุตวัเลขได 1- 5 เทานั้น 
115 ส้ินสุด เดือนท่ี (1-12) ระบุเดือนท่ีส้ินสุดแผนงานวิจัย ภายใตปท่ีระบุกอนหนา โดย

จะระบุตวัเลขได 1-12 เทานัน้ 
116 ช่ือนักวจิัยท่ีรับผิดชอบ ระบุช่ือนักวิจยัท่ีรับผิดชอบ ในแตละแผนงานวิจยั 
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1.11  ตารางท่ี 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา 

 

ภาพท่ี 12 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ตารางท่ี 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 12 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ตารางท่ี 9.2 

ผลงานในแตละชวงเวลา 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีจะไมอนญุาตใหเพิ่มจํานวนบรรทัดของ

ตาราง 

117 ปท่ี แสดงปท่ี คาดวาผลงานจะสําเร็จ 

118 เดือนท่ี แสดงเดือนท่ีคาดวาผลงานจะสําเร็จ 

119 ผลงานท่ีคาดวาจะสําเร็จ ระบุผลงานท่ีคาดวาจะสําเร็จในแตละชวงเวลา 
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1.12 ตารางท่ี 9.3 ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย ฯ เปนจํานวนนบั 

 

ภาพท่ี 13 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ท่ี 9.3 ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย ฯ 

เปนจํานวนนบั 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ท่ี 13 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล ท่ี 9.3 ผลงานท่ีคาด

วาจะไดรับจากโครงการวิจยั ฯ เปนจํานวนนับ 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีไมอนุญาติใหเพิ่มจํานวนบรรทัดของตาราง 

120 ดัชนีช้ีวดัความสําเร็จ 
(ระบุรายละเอียดของ
ผลลัพธ) 

ระบุช่ือดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ พรอมรายละเอียดของผลลัพธ 

121 ปท่ี1 เดือนท่ี 1-6 ระบุจํานวนผลงานท่ีคาดวาจะไดรับในชวง ปท่ี 1 เดือนท่ี 1-6 

ของการดําเนนิงานโครงการ โดยใหระบุเปนตัวเลขเทานั้น 



 

122 ปที่1 เ

123 ปที่2 เ

124 ปที่2 เ

125 ปที่3 เ

126 ปที่3 เ

127 รวม 

 

 

 

ขอเสนอขอ
ประเภท โค
(Intramura

จอภาพ / ฟล

เดือนท่ี 7-12 

เดือนท่ี 1-6 

เดือนท่ี 7-12 

เดือนท่ี 1-6 

เดือนท่ี 7-12 

1.13

ภาพท่ี 14 แส

จอภาพ / ฟล

เสนอโครงกา
ครงการวิจยั 
al Research

ลด  

ระ
ขอ
ระ
ขอ
ระ
ขอ
ระ
ขอ
ระ
ขอ
แส
หม
หา

 ความรวมมือ

สดงแบบฟอร

ลด  

าร  

h) 

ภา

สถ

หม
บร
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บุจํานวนผลง
องการดําเนนิง
บุจํานวนผลง
องการดําเนนิง
บุจํานวนผลง
องการดําเนนิง
บุจํานวนผลง
องการดําเนนิง
บุจํานวนผลง
องการดําเนนิง
สดงจํานวนรว
มายเหตุ: โปร
ามแกเองโดยเ

อกับสถาบันอื

รมในสวนขอ

พท่ี 14 แสดง

ถาบันอ่ืน 

มายเหตุ: หาก
รรทัดสุดทายแ

6 

ราย

งานท่ีคาดวาจ
งานโครงการ
งานท่ีคาดวาจ
งานโครงการ
งานท่ีคาดวาจ
งานโครงการ
งานท่ีคาดวาจ
งานโครงการ
งานท่ีคาดวาจ
งานโครงการ
วมของผลงาน
รแกรมจะทําก
เด็ดขาด 

อ่ืน 

งขอมูลความ

ราย

งแบบฟอรมใ

กตองการเพิ่มบ
แลวเลือก Ro

ยละเอียด 

ะไดรับในชว
 โดยใหระบุเ
ะไดรับในชว
 โดยใหระบุเ
ะไดรับในชว
 โดยใหระบุเ
ะไดรับในชว
 โดยใหระบุเ
ะไดรับในชว
 โดยใหระบุเ
นแตในแตละห
การรวมจํานวน

รวมมือกับสถ

ยละเอียด 

ในสวนของขอ

บรรทัดตาราง
ow -> Insert 

วง ปที่ 1 เดือน
ปนตัวเลขเทา
วง ปที่ 2 เดือน
ปนตัวเลขเทา
วง ปที่ 2 เดือน
ปนตัวเลขเทา
วง ปที่ 3 เดือน
ปนตัวเลขเทา
วง ปที่ 3 เดือน
ปนตัวเลขเทา
หวัขอ 

นใหโดยอัตโ

ถาบันอ่ืน 

อมูลความรวม

ง ใหคลิกขวาท
ดังภาพ 

นที่ 7-12 

านั้น 
นที่ 1-6 

านั้น 
นที่ 7-12 

านั้น 
นที่ 1-6 

านั้น 
นที่ 7-12 

านั้น 

นมัติ 

 

มมือกับ

ท่ี
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

จากนั้นจะปรากฎหนาตางข้ึนมาดังภาพดานลาง ใหระบุจํานวน
บรรทัดที่ตองการเพิ่ม แลวคลิกท่ีปุม OK 

 
 

128 ลําดับ ระบุลําดับท่ีสถาบัน หรือหนวยงานท่ีมีความรวมมือใน
โครงการ 

129 ช่ือสถาบัน/หนวยงาน ระบุช่ือสถาบัน หรือหนวยงานท่ีมีความรวมมือในโครงการ 
130 ลักษณะความรวมมือกับ

โครงการ 
ระบุลักษณะความรวมมือกับโครงการ 

 

1.14  อุปกรณและสถานท่ีท่ีมีอยู 

 

ภาพท่ี 15 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลอุปกรณและสถานท่ีท่ีมีอยู 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 15 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลอุปกรณและ

สถานท่ีท่ีมีอยู 



 

131 อุปกร

 

ภาพ
 

 

ขอเสนอขอ
ประเภท โค
(Intramura

132 รายละ

จอภาพ / ฟล

รณและสถานท

1.15 งบประ

พที่ 17 แสดง

จอภาพ / ฟล

เสนอโครงกา
ครงการวิจยั 
al Research

ะเอียด 

ลด  

ท่ีที่มีอยู กร
(S
ขอ
หม
ระ

มาณสําหรับด

งแบบฟอรมใน

ลด  

าร  

h) 

ภา

สํา

หม

ระ
มว
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รอกขอมูลอุป
ection) ดาน
อความได 
มายเหตุ: จะต
วังอยาลบกรอ

ดําเนนิการวิจั

นสวนของขอ

พท่ี 17 แสดง

าหรับดําเนินก

มายเหตุ: ตารา

บุรายละเอียด
วยคาใชจาย 

8 

ราย

กรณและสถา
ลาง โดยจะส

องระวังไมให
อบส่ีเหล่ียมนี้

ัย 

อมูลงบประม

ราย

งแบบฟอรมใ

การวิจยั 

างนี้ไมอนุญา

ดของคาใชจาย

ยละเอียด 

านท่ีที่มีอยู ลง
สามารถกําหน

หขอความอยูน
นี ้

าณสําหรับดํา

ยละเอียด 

ในสวนของขอ

าติใหเพิ่มจําน

ยตามหมวดค

งในกรอกส่ีเห
ดรูปแบบของ

นอกกรอบ แล

าเนนิการวจิัย 

อมูลงบประม

วนบรรทัดขอ

คาใชจายในคอ

หล่ียม 
ง

ละตอง

 

 

มาณ

องตาราง 

อลัมนห
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 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

133 ปท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 1 

134 ปท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 2 

135 ปท่ี 3 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 3 

136 ปท่ี 4 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 4 

137 ปท่ี 5 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 5 

138 รวม แสดงจํานวนรวมของคาใชจายในแตละบรรทัด 

หมายเหต:ุ โปรแกรมจะทําการรวมจํานวนใหโดยอัตโนมัติ 
หามแกเองโดยเด็ดขาด 

 

1.16 แผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ 

 

ภาพท่ี 18 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการวิจัย

ตลอดโครงการ 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 18 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนการใชจาย

งบประมาณในการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีไมอนุญาติใหเพิ่มจํานวนบรรทัดของตาราง 

139. รายการ ระบุรายละเอียดของคาใชจายตามหมวดคาใชจายในคอลัมนห
มวยคาใชจาย 

140. ปท่ี 1 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 1 งวดท่ี 1 

141. ปท่ี 1 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 1 งวดท่ี 2 
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142. ปท่ี 2 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 2 งวดท่ี 1 

143. ปท่ี 2 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 2 งวดท่ี 2 

144. ปท่ี 3 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 3 งวดท่ี 1 

145. ปท่ี 3 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 3 งวดท่ี 2 

146. ปท่ี 4 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 4 งวดท่ี 1 

147. ปท่ี 4 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 4 งวดท่ี 2 

148. ปท่ี 5 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 5 งวดท่ี 1 

149. ปท่ี 5 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินคาใชจายในปท่ี 5 งวดท่ี 2 

150. รวม แสดงจํานวนรวมของคาใชจายในแตละหมวดคาใชจาย 
หมายเหต:ุ โปรแกรมจะทําการรวมจํานวนใหโดยอัตโนมัติ 
หามแกเองโดยเด็ดขาด 

 

1.17 รายละเอียดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร 

 

ภาพท่ี 19 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลรายละเอียดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือ

ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 19 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลรายละเอียดช้ีแจง

เหตุผลความจาํเปนในการจดัซ้ือครุภัณฑวทิยาศาสตร 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีไมอนุญาติใหเพิ่มจํานวนบรรทัดของตาราง 

151. ช่ือครุภัณฑ ระบุช่ือครุภัณฑท่ีตองการจดัซ้ือ 
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152. รายละเอียดครุภัณฑ ระบุรายละเอียดครุภัณฑท่ีตองการจัดซ้ือ 

153. สถานภาพของครุภัณฑ 
ในหนวยงาน (เลือกได 
1 สถานะ)  มี 

ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) ในกรณีท่ีมี
ครุภัณฑท่ีตองการจัดซ้ือ อยูภายในหนวยงานแลว 

หมายเหต:ุ ใหเลือกได 1 สถานะเทานั้น (มี หรือ ไมมี) 
154. สถานภาพของครุภัณฑ 

ในหนวยงาน (เลือกได 
1 สถานะ) ไมมี 

ทําเคร่ืองหมาย “X” (ตัวอักษรเอ็กซ ตัวพมิพใหญ) ในกรณีท่ี
ยังไมมีครุภณัฑท่ีตองการจดัซ้ือ อยูภายในหนวยงาน 

หมายเหต:ุ ใหเลือกได 1 สถานะเทานั้น (มี หรือ ไมมี) 
155. เหตุผลและความจําเปน

ตอโครงการ 

ระบุเหตุผลและความจําเปนตอโครงการ หากตองจดัซ้ือ
ครุภัณฑ 

156. การใชประโยชนเม่ือ
โครงการส้ินสุด 

ระบุการใชประโยชนของครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

157. รายละเอียดของครุภัณฑ
ใกลเคียง/ของเดิม 

ระบุรายละเอียดของครุภัณฑท่ีมีอยูแลวภายในหนวยงาน ท่ี
คุณสมบัติใกลเคียงกับครุภณัฑท่ีตองการจดัซ้ือ 

 

1.18 แผนรายได 

 

ภาพท่ี 20 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนรายได 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 20 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลแผนรายได 

หมายเหต:ุ ตารางน้ีไมอนุญาติใหเพิ่มจํานวนบรรทัดของตาราง 

158. ปท่ี 1 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 1 งวดท่ี 1 

159. ปท่ี 1 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 1 งวดท่ี 2 

160. ปท่ี 2 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 2 งวดท่ี 1 
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161. ปท่ี 2 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินรายไดในในปท่ี 2 งวดท่ี 2 

162. ปท่ี 3 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 3 งวดท่ี 1 

163. ปท่ี 3 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 3 งวดท่ี 2 

164. ปท่ี 4 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 4 งวดท่ี 1 

165. ปท่ี 4 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 4 งวดท่ี 2 

166. ปท่ี 5 งวดท่ี 1 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 5 งวดท่ี 1 

167. ปท่ี 5 งวดท่ี 2 ระบุจํานวนเงินรายไดในปท่ี 5 งวดท่ี 2 
168. รวม แสดงจํานวนรวมของรายไดในแตละหมวดรายได 

หมายเหต:ุ โปรแกรมจะทําการรวมจํานวนใหโดยอัตโนมัติ 
หามแกเองโดยเด็ดขาด 

 

1.19 เอกสารอางอิง 

 

ภาพท่ี 21 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเอกสารอางอิง 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 21 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลเอกสารอางอิง 

169 เอกสารอางอิง กรอกขอมูลเอกสารอางอิง ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) 

ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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1.20  ประวัติคณะผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 22 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลประวัติคณะผูวจิัย 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 22 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลประวัติ

คณะผูวจิัย 

170. ประวัติคณะผูวิจัย กรอกขอมูลประวัติคณะผูวจิัย ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) 

ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

 

 

1.21  เอกสารยืนยนัความรวมมือกบัหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม 

 

ภาพท่ี 23 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล เอกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท หรือ

อุตสาหกรรม 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 23 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล เอกสารยืนยัน

ความรวมมือกบัหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม 

171 เอกสารยืนยนัความ
รวมมือกับหนวยงาน 
บริษัท หรืออุตสาหกรรม 

กรอกขอมูลเอกสารยืนยนัความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท 
หรืออุตสาหกรรม ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) ดานลาง 
โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
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ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
 

1.22 เอกสารยืนยนัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน )Institutional Biosafety Committee หรือ IBC) 

 

ภาพท่ี 24 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล Institutional Biosafety Committee หรือ IBC 
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 24 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูล Institutional 

Biosafety Committee หรือ IBC 

172. Institutional 
Biosafety Committee 

หรือ IBC 

กรอกขอมูลเอกสารยืนยนัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ความปลอดภยัทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional 

Biosafety Committee หรือ IBC) ลงในกรอกส่ีเหล่ียม 
(Section) ดานลาง โดยจะสามารถกําหนดรูปแบบของ
ขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

 

1.23  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจยัในคน (Ethical committee; 

EC) 

 

ภาพท่ี 25 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวจิัยในคน 
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ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 25 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน 

173. คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการศึกษาวจิัย
ในคน 

กรอกขอมูลคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยใน
คน ลงในกรอกส่ีเหล่ียม (Section) ดานลาง โดยจะสามารถ
กําหนดรูปแบบของขอความได 
หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 

 

1.24  ในกรณีท่ีงานวิจัยใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช ผูรับทุนควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ
หรือขอกําหนดการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ .ศ .2542  

 

ภาพท่ี 26 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลการปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุ

พืช พ .ศ .2542  
 

 จอภาพ / ฟลด  รายละเอียด 

ขอเสนอขอเสนอโครงการ  
ประเภท โครงการวิจยั 
(Intramural Research) 

ภาพท่ี 26 แสดงแบบฟอรมในสวนของขอมูลการปฏิบัติตาม

ความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ .ศ .2542  

174. การปฏิบัติตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 

กรอกขอมูลนี้ในกรณีท่ีงานวิจัยใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
ผูรับทุนควรปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดการเขาถึง
และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพนัธุกรรมพืช ตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

หมายเหต:ุ จะตองระวังไมใหขอความอยูนอกกรอบ และตอง
ระวังอยาลบกรอบส่ีเหล่ียมนี้ 
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178. วันที
โคร

จอภาพ / ฟล

ที่อนุมัติโครงก

ที่ลงทะเบียน
รงการ 

ลด  

การ ระ
ลง

ระ
ลง
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 แลวจะมีแส

บุวันท่ีอนุมตัิ
ทะเบียนโคร
 แลวจะมีแส

บุวันท่ีลงทะเ
ทะเบียนโคร
 แลวจะมีแส

7 

ราย

สดงปฏิทินข้ึน

ตโิครงการ โด
งการ และสา
สดงปฏิทินข้ึน

เบียนโครงกา
งการ และสา
สดงปฏิทินข้ึน

ยละเอียด 

นมาใหสําหรับ

ยจะแสดงคาเ
มารถแกไขวนั
นมาใหสําหรับ

าร โดยจะแสด
มารถแกไขวนั
นมาใหสําหรับ

บเลือกวันท่ี ดั

เร่ิมตนเปนวนั
นที่ไดโดย คลิ
บเลือกวันท่ี ดั

ดงคาเร่ิมตนเป
นที่ไดโดย คลิ
บเลือกวันท่ี ดั

ดงัภาพ 

นที่
ลิกท่ีปุม 
ดงัภาพ 

ปนวันท่ี
ลิกท่ีปุม 
ดงัภาพ 



 

179. ชุดโ
Gro

180. พันธ
181. แหล
182. แผน

 

 

จอภาพ / ฟล

โครงการ (WB

oup) 

ธกิจ 

ลงของเงิน 

นงาน 

ลด  

BS ระ

คลิ

คลิ

คลิ
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บุขอมูลชุดโค

ลิกท่ีปุม  เพ

ลิกท่ีปุม  เพ

ลิกท่ีปุม  เพ

8 

ราย

ครงการ (WB

พื่อเลือกพันธ

พื่อเลือกแหล

พื่อเลือกแผน

ยละเอียด 

BS Group) 

ธกิจ จากรายก

งของเงินจาก

งานจากรายก

การ 

กรายการ 

การ 



ภาคผนวก ง 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
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ภาคผนวก จ 

เอกสารโครงการ 
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1. แผนการดําเนนิงาน (Project Plan) 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อนําขอมูลมา
ใชในการติดตามผลการดําเนนิการ และนําขอมูลมาวิเคราะหหาขอมูลบงช้ีตางๆ เพื่อใชในการ
ตรวจวดัคุณภาพ, ติดตามผลกระทบ, และตรวจหาแนวโนมของปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน กับการ
พัฒนาโครงการ และเพื่อควบคุมใหดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลงและความตองการท่ีได
กําหนดไวแลว 

 

ประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 

คร้ังท่ี วันท่ี รายละเอียด จัดทําโดย ตรวจทานโดย 

1 3 ก.ย. 2553 สรางเอกสาร ศุภทัต ศิริสังขสุชล ศุภทัต ศิริสังขสุชล 

2 17 พ.ย. 2553 มีการปรับแผน เนื่องจาก
เกิดปญหาระหวางการ
พัฒนาระบบ เม่ือพัฒนา
ระบบไดระยะหน่ึงแลว
ติดต้ังระบบบนเคร่ือง
สําหรับพัฒนาและทดสอบ 
ปรากฎวา สภาพแวดลอม
ของเคร่ืองไมรองรับ ภาษา
จาวาเวอรช่ัน 1.6 จึงตองมี
การขยายเวลาการพัฒนา
ระบบเพื่อหาแนวทางและ
วิธีการแกปญหา 

ศุภทัต ศิริสังขสุชล ศุภทัต ศิริสังขสุชล 

 
 
 
 
 
 
 



327 

Description 
Duration 

(Day) Start Finish 

ระยะเวลาโครงการรวม  130 01/09/2553 04/01/25
54 

Project Preparation 
3 01/09/2553 

03/09/25
53 

 กําหนดขอบเขตของโครงการ  2 01/09/2553 
02/09/25

53 

  กําหนดแผนการดําเนินงาน  2 02/09/2553 
03/09/25

53 

Software Requirements analysis 
22 06/09/2553 

05/10/25
53 

  เก็บรวบรวมความตองการของระบบใหม 5 06/09/2553 
17/09/25

53 

  ทบทวนและวเิคราะหความตองการ  4 08/09/2553 
13/09/25

53 

  ศึกษาการทํางานของระบบงานเดิม 4 14/09/2553 
17/09/25

53 

  ศึกษาวิธีการและข้ันตอนท่ีใชในการพัฒนาระบบ 12 20/09/2553 
05/10/25

53 

Software Architectural and Detail Design 
22 04/10/2553 

02/11/25
53 

  

วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานสําหรับ
ระบบใหม 

 4 04/10/2553 
07/10/25

53 

  ออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการ  15 08/10/2553 
28/10/25

53 

  นําเสนอแบบฟอรมขอเสนอโครงการและแกไข  11 15/10/2553 
29/10/25

53 

  ออกแบบสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน  2 01/11/2553 
02/11/25

53 

Software Construction 
69 01/11/2553 

09/12/25
53 

  

พัฒนาระบบนาํสงขอเสนอโครงการผานเวบ็ไซต
สําหรับ Open Office Writer 

 62 01/11/2553 
26/01/25

53 

  พัฒนาสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน  7 01/26/2553 
04/02/25

53 

Software Integration and Tests 
14 08/12/2553 

27/12/25
53 

  

ทดสอบและแกไขระบบนําสงขอเสนอโครงการผาน
เว็บไซตสําหรับ Open Office Writer 

 10 04/02/2554 
17/02/25

54 

  

ทดสอบและแกไขสวนติดตอกับระบบบริหารแหลง
ทุน 

4 18/02/2554 
23/02/25

54 
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Description 
Duration 

(Day) Start Finish 

Create User Documentation 
3 23/02/2554 

25/02/25
54 

  จัดทําเอกสารคูมือการใชงานระบบ 2 23/02/2554 
24/02/25

54 

  จัดอบรมผูใชงาน  1 25/02/2554 
25/02/25

54 

Product Delivery 
1 27/02/2554 

28/02/25
54 

  ติดต้ังระบบและเร่ิมใชงาน  1 27/02/2554 
28/02/25

54 

ตาราง จ.1 แผนการดําเนินงาน 
คําอธิบายแผนการดําเนนิงาน 

 กําหนดขอบเขตของโครงการ 

เปนการประชุมรวมกันระหวางทีมผูพัฒนาระบบ เจาของระบบ และผูใชงานระบบ 
เพื่อกําหนดขอบเขตของการปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการ และสามารถไดระบบท่ีใชงาน
ไดจริงตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถใชในการตรวจวดัคุณภาพ ติดตามผลกระทบ และตรวจหา
แนวโนมของปญหาท่ีอาจจะเกดิข้ึนในโครงการ และเพื่อควบคุมใหดําเนินงานใหเปนไปตาม
ขอตกลงและความตองการทีไ่ดกําหนดไวแลว 

 กําหนดแผนการดําเนินงาน 

จากท่ีไดกําหนดขอบเขตของโครงการแลว จะนาํขอบเขตท่ีไดมาวเิคราหเพื่อกําหนด
กิจกรรมท่ีตองทําในโครงการและระยะเวลาของแตละกิจกรรม เพื่อใหไดแผนการดําเนนิงาน 
(Project Plan) ท่ีเหมาะสม 

 เก็บรวบรวมความตองการของระบบใหม 

เพื่อใหไดระบบท่ีตรงตามความตองการของผูใชงาน จําเปนตองมีการนัดประชุม
รวมกันระหวางทีมผูพัฒนาระบบกับผูใชระบบ เพื่อรวมกันกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึงจะ
ไดผลลัพธออกมาเปนเอกสารสรุปความตองการของระบบ (Software Requirement 

Specification) โดยทีมผูพัฒนาระบบจะใชเอกสารน้ีในการพฒันาระบบและใชเปนหลักฐาน
อางอิงเพื่อยืนยันความถูกตองของระบบกบัผูใชระบบ 

 ศึกษาการทํางานของระบบเดิม 
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เหตุท่ีกําหนดการศึกษาการทํางานของระบบเดิมใหอยูในแผนงานดวยนั้น เนื่องจากผู
ท่ีมีหนาท่ีพัฒนาระบบยังไมทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ของระบบท่ีใชอยูในปจจุบันอยางละเอียด 
เพื่อใหแนใจวาสามารถพัฒนาระบบไดตามความตองการ และอาจใชขอมูลท่ีไดในการหารือกับผูใช
ระบบเพื่อเปล่ียนแปลงความตองการหากพบขอจํากัดของระบบ 

 ศึกษาวิธีการและข้ันตอนท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ในข้ันตอนนี้จาํเปนตองกําหนดอยูในแผนการดําเนนิการดวย เนื่องจากทีมผูพัฒนา
ระบบและบุคลากรในองคกร ไมมีความรูและประสบการณในการทํางานรวมกับ Open Office 

Writer และ SAP Netweaver จึงมีความจําเปนตองศึกษาวิธีการและข้ันตอนในการพัฒนาระบบ
อยางละเอียด เพื่อลดขอผิดพลาดและการหยุดชะงักในระหวางการพัฒนาระบบ และในข้ันตอนนี้
ทีมผูพัฒนาระบบยังสามารถนําส่ิงท่ีไดศึกษามาในการปรับเปล่ียนความตองการกับผูใชระบบได
หากพบขอจํากัดของระบบ 

 วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานสําหรับระบบใหม 
เม่ือไดกําหนดขอบเขต แผนงาน และศึกษารายละเอียดและหาความรูเพิ่มเติมเกีย่วกบั

การพัฒนาระบบแลว จะเปนการนําความตองการท่ีไดจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมความตองการ
ของระบบใหม มาทําการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานของระบบใหม ซ่ึงจะทําใหได
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ ( Program Specification) สําหรับใหผูท่ีมีหนาท่ีพัฒนาระบบ
นําไปใชในการเขียนโปรแกรม เพื่อใหไดโปรแกรมท่ีถูกตองตามความตองการ 

 ออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ในสวนของการออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการจะทําคูขนานไปกับการเขียน
โปรแกรมสําหรับนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต ซ่ึงในระหวางนี้อาจมีการแกไขท้ังในสวน
ของแบบฟอรมและโปรแกรมอยูตลอดเวลาเพื่อปรับใหรองรับการทํางานของผูใชงานระบบมาก
ท่ีสุด โดยท่ีการแกไขแบบฟอรมขอเสนอโครงการนั้นทีมผูพัฒนาระบบจะไมถือวาเปนการ
เปล่ียนแปลงความตองการ 

 นําเสนอแบบฟอรมขอเสนอโครงการและแกไข 

ในข้ันตอนนี้เม่ือออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการจนไดตนฉบับแรกออกมาแลว 
จะนําไปเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของรวมถึงผูบริหารระดับสูงใหรวมกันแสดงความเหน็และตรวจสอบ
ความถูกตอง หากมีความเห็นวาตองการแกไข ทางทีมพัฒนาระบบจะทําการแกไขโดยทันทีหากไม
เกินขอจํากัดของ Open Office Writer และ ภาษาจาวา 

 ออกแบบสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน 
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สวนนี้จะเปนการออกแบบระบบในสวนท่ีใชในการบันทึกขอมูลโครงการท่ีนํา
สงผานระบบไปยังฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน ซ่ึงในสวนนี้ทางทีมพัฒนาระบบไดรับ
เอกสารพจนานุกรมขอมูลของระบบบริหารแหลงทุนมาเรียบรอยแลว ซ่ึงจะใชเปนเอกสารอางอิง
ในการออกแบบระบบตอไป 

 พัฒนาระบบนาํสงขอเสนอโครงการผานเวบ็ไซตสําหรับ Open Office Writer 

ข้ันตอนนี้จะเปนการเร่ิมพฒันาระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซตสําหรับ 
Open Office Writer ซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจจะยังมีการแกไขในสวนของแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการอยูตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ แตการตัดสินใจวาจําเปนตองแกไขหรือไมจะข้ึนอยู
กับการพิจารณาของผูบริหารองคกร และในข้ันตอนนี้หากเกิดปญหาหรือมีสวนที่ตองแกไขจะมีการ
เก็บบันทึกขอมูลใตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดโครงการ (Issues Logs) เพื่อเปน
หลักฐานอางอิงการแกไขระบบและเพ่ือปรับแผนการดําเนินงานหากมีความจําเปน และยังมีเอกสาร
การขอเปล่ียนแปลงความตองการไวเพื่อควบคุมการเปล่ียนแปลงความตองการของระบบท่ีกระทบ
ตอความตองการเดิมท่ีไดตกลงกันไว ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับการพจิารณาของหวัหนาทีมพัฒนาระบบ 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหสํารองขอมูลทุก ๆ 2 สัปดาห 

 พัฒนาระบบนาํสงขอเสนอโครงการผานเวบ็ไซตสําหรับ Open Office Writer 

การพัฒนาสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน จะเร่ิมดําเนินการกต็อเม่ือไดพัฒนา
ระบบในสวนของการนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซตเสร็จเรียบรอยแลว และในข้ันตอนนีห้าก
เกิดปญหาหรือมีสวนที่ตองแกไขจะมีการเก็บบันทึกขอมูลใตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ตลอดโครงการ (Issues Logs) เพือ่เปนหลักฐานอางอิงการแกไขระบบและเพ่ือปรับแผนการ
ดําเนินงานหากมีความจําเปน และยังมีเอกสารการขอเปล่ียนแปลงความตองการไวเพื่อควบคุมการ
เปล่ียนแปลงความตองการของระบบท่ีกระทบตอความตองการเดิมท่ีไดตกลงกนัไว ซ่ึงก็ข้ึนอยูกบั
การพิจารณาของหัวหนาทีมพัฒนาระบบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหสํารองขอมูลทุก ๆ 2 สัปดาห 

 ทดสอบและแกไขระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซตสําหรับ Open Office 

Writer 

ในการทดสอบและแกไขระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซตสําหรับ Open 

Office Writer นั้น การทดสอบจะแบงเปน 2 สวนคือ Unit Test และ Integration Test ซ่ึงจะใช
การทดสอบท้ังสองสวนนี้ในการทํา UAT (User Acceptant Testing) เพื่อใหผูใชงานยืนยนั
ความถูกตองและยอมรับการทํางานของระบบ โดยจะใชเอกสาร Test Script ในการทดสอบระบบ 

 ทดสอบและแกไขสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน 
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ในการทดสอบและแกไขสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุนนั้น การทดสอบจะ
แบงเปน 2 สวนคือ Unit Test และ Integration Test ซ่ึงจะใชการทดสอบท้ังสองสวนนีใ้นการทํา 
UAT (User Acceptant Testing) เพือ่ใหผูใชงานยนืยันความถูกตองและยอมรับการทํางานของ
ระบบ โดยจะใชเอกสาร Test Script ในการทดสอบระบบ 

 จัดทําเอกสารคูมือการใชงานระบบ 

ข้ันตอนนี้จะเปนการจัดทําคูมือการใชงานระบบ (User Manual) ซ่ึงจะใชเอกสารนี้
เปนเอกสารประกอบการอบรมผูใชงานระบบ 

 จัดอบรมผูใชงาน 

กําหนดใหมีการจัดอบรมผูใชงานระบบเปนระยะเวลา 1 วัน เนื่องจากมีผูใชระบบท่ี
ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบในคร้ังนี้ และจะเปนการอบรมเฉพาะผูใชงานหลัก (Key 

User) เทานั้น และในการอบรมจะมีแบบทดสอบและแบบแสดงความคิดเหน็ใหผูเขาอบรมทํา 
เพื่อใหแนใจวาผูใชระบบเขาใจการใชงานและเปนการรับขอคิดเห็นของผูใชระบบเพื่อนําไป
ปรับปรุงระบบตอไป 

 ติดต้ังระบบและเร่ิมใชงาน 

ในสวนของการติดต้ังระบบ เพือ่ไมใหกระทบตอการทํางานของผูใชงานจึง
จําเปนตองทําการปดระบบทั้งหมดท่ีเกี่ยวของ และทําการติดต้ังระบบใหเสร็จส้ินภายใน 1 วัน โดย
จะมีการดําเนนิการในวันหยุด และจะมีการทดสอบการทํางานในระบบจริงโดยผูใชระบบ ซ่ึงใน
การทดสอบจะใชขอมูลจริงในการทดสอบเพ่ือไมใหเกดิขอมูลขยะอยูในระบบ  
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2. ความกาวหนาโครงการ (Progress Record) 

วัตถุประสงค 

เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาของโครงการ และใชเปนขอมูลในการประเมินผลการทํางานของทีมงานผูพัฒนาระบบ 

Progress Report 
No. Task Start Date Due Date Complete 

Date 
% 

Complete 
Remark 

1 กําหนดขอบเขตของโครงการ 01/09/2553 02/09/2553 02/09/2553 100%  

2 กําหนดแผนการดําเนินงาน 02/09/2553 03/09/2553 03/09/2553 100%  

3 เก็บรวบรวมความตองการของระบบใหม 06/09/2553 10/09/2553 17/09/2553 100%  

4 ทบทวนและวเิคราะหความตองการ 08/09/2553 13/09/2553 13/09/2553 100%  

5 ศึกษาการทํางานของระบบงานเดิม 14/09/2553 17/09/2553 16/09/2553 100%  

6 ศึกษาวิธีการและขั้นตอนที่ใชในการพัฒนา
ระบบ 

20/09/2553 05/10/2553 05/10/2553 100%  

7 วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางาน
สําหรับระบบใหม 

04/10/2553 07/10/2553 07/10/2553 100%  

8 ออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 08/10/2553 28/10/2553 28/10/2553 100%  

9 นําเสนอแบบฟอรมขอเสนอโครงการและ
แกไข 

15/10/2553 29/10/2553 29/10/2553 100%  

10 ออกแบบสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน 01/11/2553 02/11/2553 02/11/2553 100%  
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Progress Report 
No. Task Start Date Due Date Complete 

Date 
% 

Complete 
Remark 

11 พัฒนาระบบนาํสงขอเสนอโครงการผาน
เว็บไซตสําหรับ Open Office Writer 

01/11/2553 26/01/2553 28/01/2553 100% มีการเพิ่มระยะเวลาโครงการตั้งแต
สวนนี้เปนตนไป 

12 พัฒนาสวนติดตอกับระบบบริหารแหลงทุน 01/26/2553 04/02/2553 06/02/2553 100%  

13 ทดสอบและแกไขระบบนําสงขอเสนอ
โครงการผานเว็บไซตสําหรับ Open Office 

Writer 

04/02/2554 17/02/2554 21/02/2554 100%  

14 ทดสอบและแกไขสวนติดตอกับระบบบริหาร
แหลงทุน 

18/02/2554 23/02/2554 22/02/2554 100%  

15 จัดทําเอกสารคูมือการใชงานระบบ 23/02/2554 24/02/2554 24/02/2554 100%  

16 จัดอบรมผูใชงาน 25/02/2554 25/02/2554 N/A N/A เนื่องจากปจจบุันยังติดขอสัญญา
เกี่ยวการดแูลและรักษาระบบกับ
บริษัทเดิมที่เปนพัฒนาระบบ จึงยัง
ไมสามารถนําไปติดตั้งบนเครื่องที่
ใชงานจริง (Production Server) 

ได จึงยังไมมีการดําเนการในสวนนี ้
17 ติดตั้งระบบและเริ่มใชงาน 27/02/2554 28/02/2554 N/A N/A เนื่องจากปจจบุันยังติดขอสัญญา

เกี่ยวการดแูลและรักษาระบบกับ
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Progress Report 
No. Task Start Date Due Date Complete 

Date 
% 

Complete 
Remark 

บริษัทเดิมที่เปนพัฒนาระบบ จึงยัง
ไมสามารถนําไปติดตั้งบนเครื่องที่
ใชงานจริง (Production Server) 

ได จึงยังไมมีการดําเนการในสวนนี ้
 

ตาราง จ.2 รายงานผลการดาํเนินงาน 
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3. ความตองการของระบบ (Software Requirement Specification) 

วัตถุประสงค 

เพื่อใชในการเก็บขอมูลความตองการของผูใชงาน และใชในการอางอิงและเปนการยืนยันความตองการของผูใชงานที่ใหตรงกับทีมผูพัฒนาระบบ 
เปนการปองกนัความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

 

ประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 

ครั้งที่ วันที่ รายละเอียด จัดทําโดย ตรวจทานโดย 

1 13 ก.ย. 2553 สรางเอกสาร ศุภทัต ศิริสังขสุชล ศุภทัต ศิริสังขสุชล 

     

 
 

Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

1 F มีกระบวนการทํางานที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงานเดิม N  

2 F ใชหนาจอสวนติดตอกับผูใชงานผานเว็บไซตของระบบเดิม N  

3 F ใชเอกสาร Open Office Writer เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการ Y  

4  มีแบบฟอรมที่เปน Open Office Writer จํานวน 6 แบบฟอรม โดยอิงตาม Y ในสวนของโครงการนี้จะทํา
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

เอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการของฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและ
โปรแกรมวิจยั ดังนี ้
4.1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับ Intramural (Intramural 

Research Proposal Form) 

4.2 แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับ Extramural (Extramural 

Research Proposal Form) 

4.3 แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไมใชโครงการวิจยั สําหรับทั้ง Intramural 

และ Extramural (Non Research Proposal Form) 

4.4 แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่มีโครงการยอย (Phasing Proposal Form)

4.5 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับโครงการกอสราง (Construction 

Proposal Form) 

4.6 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับงบบริหารโปรแกรม/คลัสเตอร 
(Management Proposal Form)สามารถทําการยกเลิกผูใชงานออกจาก
ระบบได 

เฉพาะแบบฟอรมตามขอ 4.1 

เพียงแบบฟอรมเดียวเนื่องจาก 
ผูใชงานระบบ ไมสามารถระบุ
ความตองการและแกไข
แบบฟอรมจาก ISO เดิมไดทัน
ตามกําหนดเวลาของแผนการ
ดําเนินงาน 

5 F ภายในแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่สรางจาก Open Office Writer จะตอง
สามารถกรอกขอมูลตาง ๆ ไดอยางครบถวน ตรงตามแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการของฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย 

Y  
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

6 F สามารถเก็บขอมูลที่เปนรูปภาพและตาราง ที่อยูภายในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 

Y  

7 F สามารถจัดรูปแบบของขอความภายในแบบฟอรมขอเสนอโครงการไดในสวน
ที่เปน Text Section ภายในเอกสาร Open Office Writer 

Y  

8 F สามารถกรอกขอมูลตั้งตนในขั้นตอนการลงทะเบียน และแกไขขอมูล ผาน
หนาเว็บไซตแบงเปน 4 สวน ดังนี ้
8.1 ขอมูลการบันทึกรายการ  

8.1.1.รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 

8.1.2.ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 

8.1.3.วันที่บันทึกรายการ 

8.2 ขอมูลโครงการ 

8.2.1.ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

8.2.2.ประเภทโครงการ 

8.2.3.ชื่อโครงการอยางยอ 

8.3 ขอมูลโปรแกรม 

8.3.1.โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออกรายงาน 

N  
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

8.3.2.โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 
8.4 บุคลากร 

8.4.1.หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มี
รายละเอียดดังนี้ 
• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่
พนักงานสวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากร
ภายนอก สวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

8.4.2.ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow ได) 
8.4.3.หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะกรณี

ของโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก สวทช. 

เปนหวัหนาโครงการ) เทานั้น 

8.4.4.ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 

• บุคลากรภายใน สวทช. 

• บุคลากรภายนอก สวทช. 
9 F ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเมื่อกรอกเสร็จแลว ผูที่ทําการลงทะเบียน จะ N  
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

ไดรับเอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการกลับไป โดยจะมีขอมูลตั้งตนที่ได
กรอกผานหนาเว็บไซตอยูภายในแบบฟอรมที่ไดรับไปดวย 

10 F สามารถอัพโหลดเอกสารขอเสนอโครงการกลับเขาไปแกไขผานหนาเวบ็ไซต N  

11 F ขอมูลดังตอไปนี้จะไมสามารถแกไขในเอกสาร Open Office Writer โดย
จะตองทําการอัพโหลดเอกสารที่ไดรับกลับเขาไปไขผานหนาเว็บไซต 
11.1 ขอมูลการบันทึกรายการ  

11.1.1. รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 

11.1.2. ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 

11.1.3. วันที่บันทึกรายการ 

11.2 ขอมูลโครงการ 

11.2.1. ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

11.2.2. ประเภทโครงการ 

11.2.3. ชื่อโครงการอยางยอ 

11.3 ขอมูลโปรแกรม 

11.3.1. โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออกรายงาน 

11.3.2. โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 

Y  
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

11.4 บุคลากร 

11.4.1. หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มี
รายละเอียดดังนี้ 
• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่
พนักงานสวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่
บุคลากรภายนอก สวทช. เปนหัวหนาโครงการ) 

11.4.2. ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow ได) 
11.4.3. หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะกรณี

ของโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก สวทช. 

เปนหวัหนาโครงการ) เทานั้น 

11.4.4. ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 

• บุคลากรภายใน สวทช. 

• บุคลากรภายนอก สวทช. 
12 F เมื่อมีการแกไขขอมูลผานทางหนาเว็บไซตแลว ผูที่ทําการแกไขขอมูลจะไดรับ

เอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไดรับการแกไขแลวกลับไป 

N  
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Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change 
From Base 

Line 
Remark 

13 F สามารถกําหนดรหัสโครงการไดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่มีการลงทะเบียน
ขอเสนอโครงการแลว 

N  

14 F กอนที่จะนําสงขอเสนอโครงการจะสามารถแกไขขอเสนอโครงการได N  

15 F สามารถแนบไฟลเอกสารเพิ่มเติมกอนนําสงขอเสนอโครงการได N  

16 F เมื่อนําสงเอกสารแลวหากยงัไมมีการอนุมัติขอเสนอโครงการ ผูดูแลโครงการ
เทานั้น จะเปนผูที่สามารถแกไขขอเสนอโครงการได 

N  

17 F มีการบันทึกขอมูลขอเสนอโครงการในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ลงใน
ระบบ SAP Module PS (Project System) 

N  

 

ตาราง จ.3 ความตองการของระบบ 
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4. ตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ (Issues Logs) 

วัตถุประสงค 

เพื่อใชในการเก็บปญหาทุกชนิดที่เกดิขึ้นในชวงระหวางการบริหารโครงการ ชวยในการติดตามการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
พัฒนาโครงการ รวมถึงใชเปนเอกสารหลักฐานยืนยันกับผูใชระบบในการแกไขปญหา 

 
No. Issued 

By 
Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

1 ศุภทัต 17/11/2010 03/12/2010 จากการที่ไดมีการพัฒนาระบบไป
บางสวนแลวนําขึ้นไปติดตั้งบน 
Server สําหรับทดสอบ ปรากฎวา 
Server ไมรองรับ JAVA เวอรชั่น 1.6

High ศุภทัต ใชวิธีเขียนโปรแกรมแยก
เปน 2 สวน ติดตั้งไวที่ 2 

Server สวนแรกคือ Webps 

เดิม สวนที่สอง คือ
โปรแกรมที่ใชในการ
ประมวลผลเกีย่วกับ Open 

Office Writer 

 

2 ศุภทัต 16/12/2010 16/12/2010 ตองการปรับเปลี่ยนขอมูลและวิธีการ
คียขอมูล ตารางที่ 9.1 แผนงานวิจยั ใน
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

Medium ศุภทัต แกไขตารางในแบบฟอรม 

แตไมตองแกโปรแกรม
เนื่องจากยังไมไดทําในสวน
นี้ 

 

3 ศุภทัต 16/12/2010 21/12/2010 ในสวนของชือ่โครงการยาวในเอกสาร Low ศุภทัต แกไขแบบฟอรมและ  
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

แบบฟอรมขอเสนอโครงการตองให
สามารถกําหนดรูปแบบของตัวอักษร
ได 

โปรแกรมในสวนของการ
อานเขียนขอมูลในสวนนี ้

4 ศุภทัต 16/12/2010 06/01/2011 ตองการใหระบบมีการแจงเตือนกรณี
ไมสามารถบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล
ของระบบบริหารแหลงทุน และจะตอง
ไมบันทึกขอมูลลงไปหากเกดิ
ขอผิดพลาด 

Low ศุภทัต   

5 ศุภทัต 08/01/2011 08/01/2011 ขอมูลบุคลากรภายใน สวทช. แสดงไม
ถูกตอง 

High ศุภทัต เนื่องจากเปนขอมูลสําหรับ
ทดสอบ ซึ่งไมไดอัพเดท
ขอมูลจริงใน SAP 

 

6 ศุภทัต 10/01/2554 10/01/2554 มีการแจงใหมีการบันทึกขอมูล
รายละเอียดงบประมาลงให DB ของ 
CPMO ดวย 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

7 ศุภทัต 11/01/2554 12/01/2554 มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม CPMO 

- เพิ่มตารางรายได ตอจาก 
งบประมาณ 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรมและ
แบบฟอรม 
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

- เปนหวัขอที่ 13 สวนขอ
ถัดไปใหบวกหนึ่งไป 

8 ศุภทัต 12/01/2011 12/01/2011 ในหนาจอ นําสงแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ ไมสามารถนําสงขอเสนอ
โครงการได 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

9 ศุภทัต 12/01/2011 12/01/2011 ตอนนําสงแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ ระบบแจงวาไมมีสิทธิ์ในการ
ดําเนินการ 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

10 ศุภทัต 12/01/2011 12/01/2011 ในหนาจอรายงานสรุปการลงทะเบียน
โครงการ และรายงานสรุปการนําสง
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ เมื่อคลิก
ดูรายละเอียดไมสามารถแสดงขอมูล
โครงการได 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

11 ศุภทัต 12/01/2011 12/01/2011 ในหนาจอหลัก เมื่อคลิกที่ลิงค เพื่อ
ดาวนโหลดตวัอยางแบบฟอรม PS01 

ไมสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมได 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

12 ศุภทัต 14/01/2011 14/01/2011 ไมสามารถใชงานระบบรวมกับ Low ศุภทัต ชี้แจงใหผูใชระบบทราบวา  
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

Google Chrome ได เนื่องจาก SAP Netweaver 

Portal ไมรองรับ Google 

Chrome 
13 ศุภทัต 14/01/2011 14/01/2011 ระบบไมแสดงรายชื่อผูรวมโครงการที่

เปนบุคลากรภายนอก ในระบบบริหาร
แหลงทุน 

Medium ศุภทัต ชี้แจงใหผูพัฒนาระบบ
บริหารแหลงทุนทราบวา 
ระบบนําสงขอเสนอ
โครงการ ใชขอมูลจาก SAP 
ที่เปนเครื่องสําหรับพัฒนา
และทดสอบระบบ ซึ่งเปน
ขอมูลสําหรับทดสอบ แตใน
เครื่องที่ใชพัฒนาระบบ
บริหารแหลงทุน เปนขอมูล
จริง 

 

14 ศุภทัต 15/01/2011 15/01/2011 ตองการเพิ่มหวัขอในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 1 ขอ คือ ขอ 19 

 ศุภทัต แกไขแบบฟอรมและ
โปรแกรม 

 

15 ศุภทัต 15/01/2011 15/01/2011 ในขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการ 
เมื่อคลิกปุมดําเนินการ ระบบมีขอความ
แจงวา Connection Refuse 

 ศุภทัต จากที่มีการแกไขโปรแกรม
ตามขอ 14 ตอนที่อัพเดท
ระบบบน Server ไมไดแก
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

คา Config ที่ใชในการ
ติดตอกันระหวางโปรแกรม 
2 โปรแกรม 

16 ศุภทัต 15/01/2011 19/01/2011 มีการปรับเปลี่ยน ขอมูลในหวัขอ 
ผลงาน ในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

High ศุภทัต แกไขแบบฟอรม และพัฒนา
โปรแกรมเพิ่มเติม 

 

17 ศุภทัต 15/01/2011 15/01/2011 เมื่อสั่งพิมพขอเสนอโครงการ แลว
ตัวอักษรไมมา เปนหนาโลง ๆ 

Medium ศุภทัต แจงวิธีการสั่งพิมพใหกับ
ผูใชระบบ 

 

18 ศุภทัต 18/01/2011 18/01/2011 เมื่อลงทะเบียนโครงการ และไดรับ
ไฟลแลว เมื่อเปดไฟล ปรากฎวา 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูรวมโครงการ 
คุณวุฒิ สถานที่ติดตอ โทรสาร ไม
แสดงในหัวขอผูรวมโครงการ และใน
ตารางชองสีขาวก็คียขอมูลไมได 

High ศุภทัต - แกไขโปรแกรมในสวน
ของ ขอมูลคุณวุฒิ และ
สถานที่ติดตอ 

- แจงใหผูใชระบบทราบวา
ในฐานขอมูลบุคลากร ไม
มีการเก็บขอมูลโทรสารจึง
ไมสามารถแสดงขอมูลได
- แกไขแบบฟอรมให
สามารถกรอกขอมูลใน
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

ชองที่เปนสีขาวของตาราง
ผูรวมโครงการได 

19 ศุภทัต 18/01/2011 18/01/2011 ในไฟลขอเสนอโครงการ เมื่อ Copy 

ขอมูลจาก ms word มาวาง space 

ระหวางประโยคจะเปนขีดสีเทา 

Medium ศุภทัต แจงวิธีการแกปญหาการใช
งาน Open Office Writer 

ใหผูใชระบบทราบ 

 

20 ศุภทัต 18/01/2011 18/01/2011 ในไฟลขอเสนอโครงการ ตารางที่ 9.1 

ใหเพิ่มเปน 20 บรรทัด 

Medium ศุภทัต แกไขแบบฟอรม  

21 ศุภทัต 18/01/2011 18/01/2011 ในไฟลขอเสนอโครงการ หัวขอที่ 10.

ความรวมมือกบัสถาบันอื่น ตอง
สามารถเพิ่มบรรทัดเองได 

Medium ศุภทัต ปจจุบันสามารถเพิ่มบรรทัด
เองไดอยูแลว 

 

22 ศุภทัต 18/01/2011 19/01/2011 ในไฟลขอเสนอโครงการ ตาราง 12.2 

ยุบเหลือ 6 หมวด 6 บรรทัด 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรมและ
แบบฟอรม 

 

23 ศุภทัต 19/01/2011 19/01/2011 ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ กด
ดําเนินการแลวฟองวา 
http://isisweb.intra.nstda.or.th:90
00/webpsproposal/Temp/P11100
07/P1110007.odt 

High ศุภทัต แกไขโปรแกรม  

24 ศุภทัต 19/01/2011 19/01/2011 ในขณะที่ทําการอัพโหลดไฟลขอเสนอ High ศุภทัต Server มีการทํางานผิดปกติ
Restart Server 
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No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Complete 
Date 

Description Priority In-Charge 
Person 

Resolution Summary Re-mark

โครงการ ระบบแสดง Error 

Message และไมสามารถแสดงขอมูล
ผานหนาจอได 

 

ลงชื่อรับทราบการแกไขปญหาเสร็จสิ้น วนัที่ 21 กุมภาพันธ 2554 

 
…………………….…………………… 

(………………………………….……...) 

ผูดําเนินการ 

 

 
……………………….………………… 

(……………………………….………...) 

ผูอนุมัติ 

 

ตาราง จ.4 ตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น 
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5. ตารางบันทึกการสํารองซอรสโคด (Source Code Backup) 

วัตถุประสงค 
เพื่อใชในบันทึกการสํารอง Source Code โดยมีการระบุวนัที่ที่ทําการสํารองขอมูล ชื่อไฟล และรายละเอียดการพัฒนา รวมถึงชื่อผูที่ทําการสํารอง

ขอมูล เพื่อใหงายตอการนํากลับมาใชใหมในกรณีที่เกดิความผิดพลาดระหวางการพัฒนาระบบ 

Source Code Backup
No. Backup 

Date 
File Name Programmer 

Name 
Remark 

 1 17/11/2553 10_webps2_BK_20101117.zip ศุภทัต สํารองขอมูลเวอรชั่นกอนที่จะพบปญหาเรื่อง JAVA Version 

2 03/12/2553 10_webps2_BK_20101203.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากลองพฒันาสวนที่ทําให 2 server 

ติดตอกันได 
3 03/12/2553 10_webpsproposal_BK_20101203.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากลองพฒันาสวนที่ทําให 2 server 

ติดตอกันได 
4 30/12/2553 10_webpsproposal_BK_20101230.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากแกไข Issue ขอ 2 3 และ 4 

5 30/12/2553 10_webps2_BK_20101230.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากแกไข Issue ขอ 2 3 และ 4 

6 20/01/2554 10_webpsproposal_BK_20110120.zip ศุภทัต  
7 21/01/2554 10_webpsproposal_BK_20110121.zip ศุภทัต  
8 23/01/2554 10_webpsproposal_BK_20110123.zip ศุภทัต  
9 28/01/2554 10_webps2_BK_20110128.zip ศุภทัต สํารองขอมูลกอนเริ่มพัฒนาสวนของการบันทึกขอมูลขอเสนอ

โครงการลงฐานขอมูลระบบบริหารแหลงทุน และหลังจาก
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แกไข Issue ขอ 5 - 24 

10 28/01/2554 10_webpsproposal_BK_20110128.zip ศุภทัต สํารองขอมูลกอนเริ่มพัฒนาสวนของการบันทึกขอมูลขอเสนอ
โครงการลงฐานขอมูลระบบบริหารแหลงทุน และหลังจาก
แกไข Issue ขอ 5 - 24 

11 06/02/2554 10_webps2_BK_20110206.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากพัฒนาสวนของการบันทึกขอมูลขอเสนอ
โครงการลงฐานขอมูลระบบบริหารแหลงทุนเสร็จ 

12 06/02/2554 10_webpsproposal_BK_20110206.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากพัฒนาสวนของการบันทึกขอมูลขอเสนอ
โครงการลงฐานขอมูลระบบบริหารแหลงทุนเสร็จ 

13 23/02/2554 10_webps2_BK_20110223.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากพัฒนาระบบเสร็จ 
14 23/02/2554 10_webpsproposal_BK_20110223.zip ศุภทัต สํารองขอมูลหลังจากพัฒนาระบบเสร็จ 

 

ตาราง จ.5 ตารางบันทึกการสํารองซอรสโคด 
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6. ตารางควบคุมเอกสารในโครงการ (Document Control Sheet) 

วัตถุประสงค 
ใชเพื่อบันทึกรายการเอกสารตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในโครงการพรอมทั้งเก็บขอมูลความเปลี่ยนแปลงของเอกสารในโครงการและสถานที่จัดเก็บ เพื่อให

สามารถติดตามสถานะของเอกสารและความกาวหนาของเอกสารไดงายขึ้น อีกทั้งยังชวยใหสามารถคนหาเอกสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

No. Document Name Doc. 
Type

Version Modified 
Date 

Description Storage 

1.  10_ProjectPlan_V1.0 E V1.0 03/09/2553  
10_Project_Management\10_Proje
ct_Plan 2.  10_ProjectPlan_V2.0 E V2.0 19/11/2553  

3.  20_Progress _V1.0 E V1.0 28/02/2554  10_Project_Management\20_Progr
ess_Record 

4.  30_Issue_V1.0 E V1.0 19/01/2554  10_Project_Management\30_Issue 

5.  40_Document_Control_Sheet_V
1.0 

E V1.0 28/02/2554  10_Project_Management\40_Docu
ment_Control 

6.  10_SRS_V1.0 E V1.0 08/09/2553  

20_Requirement\10_Software_Re
quirement 

7.  10_SRS_V2.0 E V2.0 13/09/2553 มีการเพิ่มหมายเหตุในความ
ตองการขอ 4 
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8.  20_CPMO_DataDict_V0.5 E V0.5 28/10/2553 

เวอรชั่นอางอิงตามที่ไดรับ
จากผูออกแบบระบบ
บริหารแหลงทุน 

30_Software_Design\20_Database
_Design 

9.  20_CPMO_DataDict_V0.6 E V0.6 18/11/2553 

10.  20_CPMO_DataDict_V1.0 E V1.0 05/01/2554 

11.  30_Program Spec Web_Project 
System_V.0 

E V0.0 01/09/2553 เปนเอกสารของระบบเดิม 

30_Software_Design\30_Detail_D
esign 

12.  30_Program Spec Web_Project 
System_V1.0 

E V1.0 08/10/2553  

13.  30_Program Spec Web_Project 
System_V2.0 

E V2.0 26/12/2553  

14.  10_SourceCode_Backup_Record
_V1.0 

E V1.0 28/02/2554  40_Source_Code\10_Source_Code
_Backup 

15.  10_UnitTest_กระบวนการนําสง
ขอเสนอโครงการ_V1.0 

E V1.0 16/02/2554  
50_Testing\10_Unit_Test 
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16.  10_UAT-WPS-01 การคนหาขอมูล
โปรแกรมในหนาจอ
ลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

17.  10_UAT-WPS-02 การคนหาขอมูล
โปรแกรมในหนาจอปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

18.  10_UAT-WPS-03 การคนหาขอมูล
โปรแกรมในหนาจอนําสง_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

19.  10_UAT-WPS-04 การคนหาขอมูล
โปรแกรมในหนาจอแกไข_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

20.  10_UAT-WPS-05 การคนหาขอมูล
โปรแกรม(กรอบโปรแกรม)ในหนาจอ
ลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

21.  10_UAT-WPS-06 การคนหาขอมูล
โปรแกรม(กรอบโปรแกรม)ในหนาจอ
ปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  
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22.  10_UAT-WPS-07 การคนหาขอมูล
โปรแกรม(กรอบโปรแกรม)ในหนาจอ
นําสง_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

23.  10_UAT-WPS-08 การคนหาขอมูล
โปรแกรม(กรอบโปรแกรม)ในหนาจอ
แกไข_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

24.  10_UAT-WPS-09 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการในหนาจอ
ลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

25.  10_UAT-WPS-10 การคนหาขอมูล
ผูอนุมัติเบิกจายในหนาจอ
ลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 17/02/2554  

26.  10_UAT-WPS-11 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอกใน
หนาจอลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 18/02/2554  
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27.  10_UAT-WPS-12 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายในใน
หนาจอลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 18/02/2554  

28.  10_UAT-WPS-13 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอกใน
หนาจอลงทะเบียน_V1.0 

E V1.0 18/02/2554  

29.  10_UAT-WPS-14 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการในหนาจอ
ปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

30.  10_UAT-WPS-15 การคนหาขอมูล
ผูอนุมัติเบิกจายในหนาจอ
ปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 18/02/2554  

31.  10_UAT-WPS-16 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอกใน
หนาจอปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  
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32.  10_UAT-WPS-17 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายในใน
หนาจอปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

33.  10_UAT-WPS-18 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอกใน
หนาจอปรับปรุง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

34.  10_UAT-WPS-19 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการในหนาจอ
นําสง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

35.  10_UAT-WPS-20 การคนหาขอมูล
ผูอนุมัติเบิกจายในหนาจอ
นําสง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

36.  10_UAT-WPS-21 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอกใน
หนาจอนําสง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  
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37.  10_UAT-WPS-22 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายในใน
หนาจอนําสง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

38.  10_UAT-WPS-23 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอกใน
หนาจอนําสง_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

39.  10_UAT-WPS-24 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการในหนาจอ
แกไข_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

40.  10_UAT-WPS-25 การคนหาขอมูล
ผูอนุมัติเบิกจายในหนาจอ
แกไข_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

41.  10_UAT-WPS-26 การคนหาขอมูล
หัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอกใน
หนาจอแกไข_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  
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42.  10_UAT-WPS-27 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายในใน
หนาจอแกไข_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

43.  10_UAT-WPS-28 การคนหาขอมูล
ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอกใน
หนาจอแกไข_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

44.  20_UAT-WPS-29 กระบวนการ
นําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 
1_V1.0 

E V1.0 19/02/2554  

50_Testing\20_Integrate_Test 

45.  20_UAT-WPS-30 กระบวนการ
นําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 
2_V1.0 

E V1.0 20/02/2554  

46.  20_UAT-WPS-31 กระบวนการ
นําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 
3_V1.0 

E V1.0 20/02/2554  

47.  20_UAT-PS01-SAMPLE-
1_V1.0 

E V1.0 20/02/2554 เปนขอมูลที่ใชสําหรับ
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48.  20_UAT-PS01-SAMPLE-
2_V1.0 

E V1.0 20/02/2554 ทดสอบระบบ 

49.  20_UAT-PS01-SAMPLE-
3_V1.0 

E V1.0 20/02/2554 

50.  60_PS_WEB_UserManual_Part1_
V0.0 

E V0.0 01/09/2553 

เปนคูมือการใชงานระบบ
เดิม 

60_User_Document 

51.  60_PS_WEB_UserManual_Part2_
V0.0 

E V0.0 01/09/2553 

52.  60_PS_WEB_UserManual_Part3-
1_V0.0 

E V0.0 01/09/2553 

53.  60_PS_WEB_UserManual_Part3-
2_V0.0 

E V0.0 01/09/2553 

54.  60_PS_WEB_UserManual_Part4_
V0.0 

E V0.0 01/09/2553 

55.  60_PS_WEB_UserManual_Part1
_V1.0 

E V1.0 23/02/2554 

เปนคูมือการใชงานระบบ
ใหม 

56.  60_PS_WEB_UserManual_Part2
_V1.0 

E V1.0 24/02/2554 

57.  60_PS_WEB_UserManual_Part3
-1_V1.0 

E V1.0 23/02/2554 
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58.  60_PS_WEB_UserManual_Part3
-2_V1.0 

E V1.0 23/02/2554 

59.  60_PS_WEB_UserManual_Part4
_V1.0 

E V1.0 23/02/2554 

60.  60_PS_ODT_UserManual_v1.0 E V1.0 24/02/2554 เปนคูมือการกรอก
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

 

ตาราง จ.6 ตารางบันทึกการสํารองซอรสโคด 
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