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ระดับสทิธิ์การใช้งาน 

 สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 

1. ผูดู้แลระบบ (ศูนย์บริหารงานวิจัย) 

2. เจ้าหน้าที่งานวิจัยแต่ละคณะ (ส่วนคณะ) 

3. อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ระดับสิทธ์ิการใช้งานระบบบริหารงานวจิัย 

 

 

ผู้ดแูลระบบ 

เจา้หน้าทีง่านวจิยัคณะ อาจารย ์
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ขอบเขตการเข้าถึงและจัดการข้อมูลในแต่ละระดับสทิธิ์ 

 การเข้าใช้งานระบบในสิทธิ์การใชง้านที่ได้รับแต่ละระดับสิทธิ์จะต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละสิทธิ์ 

สามารถจัดการและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ  

ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิจัย สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย 

โดยสามารถจัดการข้อมูลที่มสีิทธิ์เท่านัน้  

 

2. เจ้าหน้าที่งานวิจัยแต่ละคณะ  

ซึ่งได้แก่เจ้าที่วจิัยในระดับคณะของสว่นงานหรอืคณะต่างๆ ที่ได้รับการก าหนดสิทธิ์จากผู้ดู

และระบบ โดยสามารถจัดการข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น  

 

3. อาจารย์  

ซึ่งหมายถึงอาจารย์ผู้ท างานวิจัยในแตล่ะคณะ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้ 

- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพมิพ์ 

- ผลงานวิจัยเชิงโครงการ 

- สารสนเทศด้านงานวิจัย – โครงการวิจัย 

- สารสนเทศด้านงานวิจัย - ผลงานทางวิชาการ 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

การเข้าใช้งานระบบ 

ระบบบริหารงานวิจัย ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการการ สร้างและพัฒนาระบบบนเว็บไซต ์

สามารถเข้าใช้งานผา่นเว็บบราวเซอร์ และพิมพ์ URL ของระบบคือ https://mis.cmu.ac.th/cmumis/ 

 

รูปที่ 2 วธีิการเข้าใช้งานระบบ 

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย CMU ITAccount 

 

รูปที่ 3 วธีิการเข้าสูร่ะบบด้วย CMU IT Account 
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหนา้จอแรก หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

รูปที่ 4 หนา้จอหลังการล็อกอินเข้าสูร่ะบบ 

หมายเหตุ : กรณีที่ท าการ Login หรอืลงทะเบียนไม่ได้  

ให้ติดต่อ ทีมงาน CMU MIS ช้ัน 3 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 0-5394-3832, 43833, 43834 

การออกจากระบบ 

การออกจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สามารถ

ท าได้ 2 ลักษณะ 

1 การออกจากระบบแบบปกติ 

1. คลิกที่                             ที่เมนูด้านบน 

2. หลังออกจากระบบแล้วจะกลับไปที่หน้าแรกของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ 

การบริหาร(CMU MIS) ดังรูปที่ 1.1  

2 การออกจากระบบโดยการจัดการของระบบ 

กรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานระบบเป็นเวลา 20 นาที ระบบจะท าการตัดการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้งานต้องการเข้าระบบอีกครั้งต้องท าการ Login เข้า

ระบบใหม่ โดยคลิกที่              ดังรูปที่ 1. 3 

 

รูปที่ 5 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

เมนูการท างาน 

 การท างานของระบบแบ่งเมนูการท างานออกตามสิทธิ์ที่ได้รับ ซึ่งแตล่ะระดับสิทธิ์จะได้มกีาร

ท างานในเมนูดังตอ่ไปนี้ 

1. สิทธิข์องอาจารย์   

 

รูปที่ 6 เมนูการหนา้จัดการข้อมูลของเจ้าหนา้ที่คณะ 

 

สิทธ์ิของอาจารย์จะอยู่ท่ีเมนูซ้ายมอืของแถบขอ้มูลสว่นบุคล เมื่อ Login เข้าระบบมาในหมวดของงานวจิัย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย  

 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตพีมิพ์ 

 ผลงานวจิัยเชงิโครงการ 

รายละเอยีดการท างานในแต่ละเมน ู

1. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพมิพ์ 

ขั้นตอนแรกเมื่อคลิกเข้ามาที่ “ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพมิพ์”  จะมีหน้าดังตอ่ไปนี้ 

1.1 บันทึกส่วนแรกเป็นการเข้าบันทึกผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ 

1.2 บันทึกส่วนที่สองรายการผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ที่อาจารย์เกี่ยวข้อง 

1.3 ชื่อผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพมิพ์ (จากการบันทึก TOR/JA) 
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รูปที่ 7 หนา้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตพีมิพ์ของอาจารย์ 

1.1 บันทึกสว่นแรกเป็นการเข้าบันทึกผลงานทางวิชาการ/ผลงานตพีมิพ์ 

การบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการส่วนแรกจะมีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานดังรูปท่ี 7.1 ซึ่งข้อมูลพืน้ฐานนั้นจะ

แตกตา่งกันตามแตล่ะประเภทผลงานทางวิชาการ ประกอบไปด้วย หนังสือท้ังเล่ม, หนังสือบางบท, วารสาร, บทความ

ในหนังสือพิมพ์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย, บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ, ต ารา-ท้ังเล่ม, 

ต ารา-บางบท, เอกสารวชิาการท่ีเป็นบรรณาธกิาร และบทความวิชาการภายในหน่วยงาน  

การบันทึกส่วนท่ีสองจะเป็นการบันทึกผู้แต่ง ซึ่งแบ้งผู้แต่งออกเป็น ส่วนของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จะ

เป็นข้อมูลของนักวิจัยท่ีมีฐานข้อมูลอยู่ในฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนของนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จะเป็น

บุคคลภายนอกหรือนักศึกษาก็ได้ และจะบันทึกบทบาทหน้าท่ีของผู้แต่งและสัดส่วนปริมาณงาน แล้วกดปุ่ม “บันทึก

รายการผู้แตง่” เมื่อบันทึกผู้แตง่และกรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จ ก็กดปุม่ “บันทึกผลงานทางวิชาการ” 

รูปที่ 7.1 หนา้บันทึกผลงานทางวชิาการ 
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1.2 บันทึกสว่นท่ีสองปรับปรุงผลงานทางวิชาการ/ผลงานตพีมิพท่ี์อาจารย์เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้เป็นการแก้ไขข้อมูลผลงานทางวิชาการท่ีได้บันทึกเข้ามาในระบบแล้วของอาจารย์ ซึ่งรายละเอียดก็

จะแบ่งตามประเภทผลงานทางวิชาการท่ีเลือกบันทึกตั้งแต่ต้นและในส่วนนี้จะไม่สามารถแก้ไขประเภทผลงานได้ แต่

สามารถปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดพื้นฐานของประเภทผลงานนั้นๆ ได้ ในส่วนนี้ก็จะมีการแก้ไขได้สองส่วนคือ

ส่วนขอ้มูลพื้นฐานของประเภทผลงานและข้อมูลผู้แตง่ 

 

รูปที่ 7.2 หนา้ปรับปรุง-ลบ ข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
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2. ผลงานวิจัยเชิงโครงการ 

ขั้นตอนแรกเมื่อคลิกเข้ามาที่ “ผลงานวิจัยเชงิโครงการ”  จะมีหนา้ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 บันทึกส่วนแรกเป็นการเข้าบันทึกโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

2.2 บันทึกส่วนที่สองจัดการปรับปรุงขอ้มูลโครงการวิจัย 

2.3 บันทึกส่วนที่สาม จัดการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 

 

รูปที่ 8 หนา้ผลงานวจิัยเชงิโครงการของอาจารย์ (กรณีไมเ่ลอืกยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย) 

 

 

รูปที่ 8.1 หนา้ผลงานวจิัยเชงิโครงการของอาจารย์ (กรณเีลอืกยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

2.1 บันทึกสว่นแรกเป็นการเข้าบันทึกโครงการวจิัยท่ีได้รับทุน 

ขั้นตอนแรกต้องยื่นขอ้แสนอโครงการก่อนเพื่อให้ได้รหัสโครงการวจิัยจากระบบในการขอเสนอโครงการวจิัย

กับศูนย์บริหารงานวจิัย โดยมีขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 

1.4 บันทึกสว่นแรกเป็นการบันทึกรายละเอยีดโครงการ 

1.5 บันทึกสว่นท่ีสองเป็นการบันทึกแหลง่ทุน 

1.6 บันทึกสว่นท่ีสามเป็นการบันทึกผู้ร่วมวจิัย 

1.7 บันทึกสว่นท่ีสี่เป็นการบันทึกหนว่ยงานบริหารโครงการ 

1.8 กรอกข้อมูลแลว้เสร็จ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

บันทึกส่วนแรกเป็นการบันทึกรายละเอียดโครงการวจิัย โดยมีการบันทึกประเภทโครงการ, ชื่อโครงการวจิัย 

(ภาษาไทย), ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ), ประเภทงานวิจัย, ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ, วันท่ี

เร่ิมตน้โครงการ, วันท่ีสิ้นสุดโครงการ, ค าส าคัญ (Keyword) 

บันทึกส่วนท่ีสองเป็นการบันทึกแหลง่ทุน โดยต้องเลอืกระดับแหลง่ทุนวจิัยก่อนวา่อยู่ในระดับไหนภายใต้อะไร

แล้วเป็นทุนวิจัยประเภทไหน สุดท้ายจึงเป็นการเลือกชื่อแหล่งทุนวิจัย ต่อมาเป็นเลือกจ านวนแหล่งทุน, ใส่จ านวน

เงินทุนวิจัย, ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม *หมายเหตุ แต่ถ้าหากหาชื่อแหล่งทุนไม่มใีห้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวจิัย

ให้เพิ่มแหลง่ทุนเข้าไปในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความซ้ าซ้อนของข้อมูล ในกรณีนักวิจัยเพิ่มแหลง่ทุนเอง 

บันทึกส่วนท่ีสามเป็นการบันทึกผู้ร่วมวิจัย ส่วนนี้ต้องเลือกประเภทของนักวิจัยก่อน ซึ่งรายละเอียดของการ

กรอกนักวิจัยแต่งละประเภทจะบันทึกไม่เหมือนกัน ส่วนของนักวิจัยภายในมหาวทิยาลัย จะเป็นข้อมูลของนักวิจัยท่ีมี

ฐานขอ้มูลอยู่ในฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ชอ่งท่ีใส่ช่ือนักวจิัยจึงเป็นการค้นหาชื่อจากฐานของมหาวทิยาลัย เมื่อเลือก

เสร็จจะได้ท้ังสังกัดของนักวิจัยท่ีเลือก, เลอืกบทบาทหน้าท่ีของนักวจิัย ในสว่นน้ีในโครงการวจิัยหนึ่งโครงการควรต้อง

มีหัวหน้าโครงการหนึ่งคนเสมอ, ใส่ข้อมูลสัดส่วนปริมาณงานของนักวิจัย ส่วนของนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ใน

ส่วนนี้การกรอกข้อมูลจะเป็นนักวิจัยภายนอก ซึ่งไม่มีข้อมูลในฐานของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการกรอกข้อมูล อย่าง

แรกเลือกค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ/Name, นามสกุล/Last Name, เลขท่ีประจ าตัวประชาชน, ชื่อหน่วยงานท่ีสังกัด, บทบาท

หนา้ที่ของนักวิจัย, สัดสว่นท่ีท าการวจิัย 

บันทึกสว่นท่ีสี่เป็นการบันทึกหนว่ยงานบริหารโครงการ เป็นการเลอืกหนว่ยงานบริหารโครงการท่ีบริหาร ซึ่ง

จะแบ่งออกให้เลือกว่าจะสังกัดท่ีหน่วยงานหลัก, สถาบันหรือคณะหลักต่างๆ หรือจะเลือกบริหารท่ีเป็นกอง, 

ส านักงานเลขา.., ภาควิชา, สถานะโครงการ, และสุดทา้ยผลท่ีคาดวา่จะได้รับ แลว้จึงกดปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” 
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รูปที่ 8.2 การบันทึกข้อมูลโครงการวจิัย 

2.2 บันทึกสว่นท่ีสองจัดการปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัย 

 

รูปที่ 8.4 หนา้ข้อมูลโครงการวิจัย 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

รูปที่ 8.5 หนา้ปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัย 

2.3 บันทึกสว่นท่ีสาม จัดการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ในสว่นของหนา้จัดการนี ้จะแสดงเฉพาะโครงการวจิัยท่ีไม่ใช่ยื่นข้อเสนอโครงการ (P) และมกีารเลือกระบุ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น  จะมรูีป   

 

รูปที่ 8.6 หนา้จัดการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 

เมื่อคลกิลิง้เข้ามาแลว้จะมีเมนู “ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย” ดังนี้ 

 

รูปที่ 8.6 หนา้จัดการยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 
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1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดจากงานวจิัยหรือนวัตกรรม (ตัวช้ีวัดท่ี 5.1)  

 
รูปที่ 8.7  แสดงหนา้คณุค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 8.8  แสดงหนา้คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) 

 
รูปที่ 8.9  แสดงหน้าคุณคา่ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (3) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

รูปที่ 8.10  แสดงหน้าคณุคา่ทางเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม (4) 

 
รูปที่ 8.11  แสดงหน้าคุณคา่ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (5) 

 

รูปที่ 8.12  แสดงหนา้คุณคา่ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (6) 
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1.2 รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นหรือค่าใชจ้่ายท่ีลดลงจากงานวจิัยและนวัตกรรม (ตัวช้ีวัดท่ี 5.2) 

 

รูปที่ 8.13  แสดงหน้ารายไดท้ีเ่พิ่มขึ้นหรือคา่ใช้จ่ายทีล่ดลงจากนวัตกรรม 

 

รูปที่ 8.14  แสดงหน้ารายได้ทีเ่พิ่มขึ้นหรือคา่ใช้จ่ายทีล่ดลงจากนวัตกรรม (2) 

 

รูปที่ 8.15  แสดงหน้ารายไดท้ีเ่พิ่มขึ้นหรือคา่ใช้จ่ายทีล่ดลงจากนวัตกรรม (3) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

รูปที่ 8.16  แสดงหนา้รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นหรือคา่ใช้จ่ายทีล่ดลงจากนวัตกรรม (4) 

 

รูปที่ 8.17  แสดงหนา้รายไดท้ีเ่พิ่มขึ้นหรือคา่ใช้จ่ายทีล่ดลงจากนวัตกรรม (5) 
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1.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม ่(Spin off / Start up) (ตัวชี้วัดที่ 5.3) 

 
รูปที่ 8.18  แสดงหนา้จ านวนธุรกจิเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 

 
รูปที่ 8.19  แสดงหนา้จ านวนธุรกจิเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (2) 

 
รูปที่ 8.20  แสดงหน้าจ านวนธุรกจิเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (3) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
รูปที่ 8.21  แสดงหนา้จ านวนธุรกจิเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (4) 

 
รูปที่ 8.22  แสดงหนา้จ านวนธุรกจิเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (5) 

 

 

1.4 จ านวนนวัตกรรม (ตัวช้ีวัดท่ี 5.4) 

 

 
รูปที่ 8.22  แสดงหนา้จ านวนนวัตกรรม 
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รูปที่ 8.23  แสดงหน้าจ านวนนวัตกรรม (2) 

 
รูปที่ 8.24  แสดงหน้าจ านวนนวัตกรรม (3) 

 
รูปที่ 8.25  แสดงหน้าจ านวนนวัตกรรม (4) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
รูปที่ 8.26  แสดงหนา้จ านวนนวัตกรรม (5) 

 

 
รูปที่ 8.27  แสดงหน้าจ านวนนวัตกรรม (6) 

 

 

 

1.5 จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) (ตัวชี้วัดท่ี 5.5) 

 

 
รูปที่ 8.28  แสดงหนา้จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) 
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รูปที่ 8.29  แสดงหนา้จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) (2) 

 
รูปที่ 8.30  แสดงหน้าจ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) (3) 

 
รูปที่ 8.31  แสดงหนา้จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) (4) 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

3 สารสนเทศโครงการวิจัย 

หนา้แสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ตามการค้นหาต่างๆ มีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

3.1 คลิกเลือกค้นหาข้อมูลตามประเภทต่างๆได้ 

3.2 สามารถน าออกข้อมูล ในรูปแบบของ Excel ได้ โดยการกด export รูป  ที่มุมขวาบน

ตามรูปที่ 9.2 ได้ 

 

รูปที่ 9 หนา้สารสนเทศโครงการวจิัย 

 
รูปที่ 9.1 หนา้สารสนเทศโครงการวิจัย 
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รูปที่ 9.2 หนา้แสดงสารสนเทศโครงการวิจัย 

 

 

4 สารสนเทศผลงานทางวิชาการ 

การค้นหาข้อมูลสารสนเทศผลงานทางวิชาการ มีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

4.1 สารมารถค้นหาตามปีที่เผยแพร่ได้ 

4.2 ค้นหาตามส่วนงานหรอืตามคณะได้ 

4.3 ค้นหาตามฐานข้อมูลระดับชาติหรอืนานาชาติได้ 

 

รูปที่ 12 หนา้สารสนเทศผลงานทางวิชาการ 
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คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนบัสนุนระบบบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
รูปที่ 12.1 หนา้สารสนเทศผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 


