
คู�มือการใช�งาน
ระบบบร�หารจัดการงานว�จัย (UPRM)

โครงการงบประมาณรายได�คณะ

(สำหรับผู�ประสานงานคณะ)

กองบร�หารงานว�จัย 
งานบร�หารทุนว�จัยและบร�การว�ชาการ

โทร. 0 5446 6666 ต�อ 1047 (เกตุวดี)
โทรสาร.  0 5446 6714 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ 

 

  คณะ/วิทยาลัย ก าหนดทิศทางการวิจัย 

และหลักเกณฑ์การวิจัยของหนว่ยงาน 

 

คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้กับบุคลากร / นักวิจัย 

 

บุคลากร / นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

ไปยัง คณะ/วิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ คณะ/วิทยาลัย  

พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย 

คณะ/วทิยาลัยแจ้งนักวจิัยท่ีผา่นการคัดเลอืกกรอกข้อเสนอ

โครงการผา่นระบบบริหารจัดการงานวจิัย UPRM 

คณะ/วิทยาลัย ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยโดย

ผา่นกองบริหารงานวิจัยเพื่อเสนออธิการบดี 

อธิการบดีพิจารณา 

อนุมัต ิ

ไมอ่นุมัติ 

กองบริหารงานวิจัยน าเรื่องเขา้ที่ประชุม 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั ในวาระเพื่อทราบ 

- กองบริหารงานวิจัยแจ้งเรื่องขออนุมัตดิ าเนินโครงการที่ผา่นการอนุมัติไปยังคณะ/วิทยาลัย 

- คณะ/วิทยาลัย จัดท าสัญญารับทุนโครงการวิจัยรายได้คณะ จ านวน 3 ฉบับ มายัง 

กองบริหารงานวิจัย โดยให้ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยลงนามเป็นพยานในสัญญา 

และเก็บสัญญาทุนวิจัยไว้ที่ นักวิจัย 1 ฉบับ คณะ 1 ฉบับ กองบริหารงานวิจัย 1 ฉบับ 

คณะ/วิทยาลัย แจ้งนักวิจัยเริ่มด าเนนิโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ 

ตั้งแตเ่ริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM  ( http://wwmms.up.ac.th ) 

คณะ/วิทยาลัย 

http://wwmms.up.ac.th/


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM)  
ในการเสนอขอทุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ (ส าหรับนักวิจัย) 

************************************ 
1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM) 

 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ URL : http://wwmms.up.ac.th/ 
1.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ  

1) คลิกท่ี เข้าสู่ระบบ ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 
2) กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 
 

 
รูปที่ 1 การเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ 

 

http://wwmms.up.ac.th/


 กรณียังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียน 
1.2 การลงทะเบียนใหม่ ระบบฐานข้อมูล  

หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้  
 

 
รูปที่ 3 หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

  



2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิ๊ก แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจะ
ปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้   

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว สาขาความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษอ่ืนๆ 
2) ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่ท างาน  
3) ประวัติการศึกษา  
4) ผลงาน/ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ผลงานตีพิมพ์  งานสร้างสรรค์  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ต าราหรือหนังสือ  
5) ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์

เผยแพร่ระดับปริญญาโท การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับปริญญาเอก การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ของนิสิตระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก งานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก 

 
รูปที ่4 เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

***หากผู้ประสานงานด าเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อผู้ประสานงานระดับหน่วยงานเพ่ือรับสิทธิ์  
ผู้ประสานคณะ โทร. 1047 (เกตุวดี) 
  



 

3. โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ 

 นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณางบประมาณรายได้คณะ  ด าเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ประสานงานคณะด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1) เลือก โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ/งบประมาณทุนส่วนตัวทั้งหมด 

 
2) เลือกโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการขอรับทุน  

- เลือกปีงบประมาณ 2563 คลิก ดูข้อมูล จะปรากฎข้อเสนอโครงการของนักวิจัยในสังกัดที่
ผ่านการพิจารณา ด าเนินการตรวจสอบ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปี งบประมาณ ชื่อนักวิจัย 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย เลือก Action 

 
  

1 

2 



3) เลือกสถานะ Action ของโครงการวิจัย ประกอบด้วยดังนี้ 

- ส่งให้นักวิจัยแก้ไข > หากตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ถูกต้อง ให้นักวิจัยแก้ไข 

- สนับสนุน > หากตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยถูกต้อง 

- แก้ไข > หากตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ถูกต้อง ผู้ประสานคณะแก้ไข 

- ลบ > หากต้องการลบข้อเสนอ 

***เม่ือโครงการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ผู้ประสานงานคณะ เลือก “สนับสนุน” 

 
เมื่อผู้ประสานงานคณะด าเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการ ปรับสถานะ “สนับสนุน” โครงการที่

ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยโดยผ่าน 
กองบริหารงานวิจัยเพื่อเสนออธิการบดี  แบบฟอร์ม : ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ  
ดาวน์โหลดได้ที่ :  เว็บไซต์ กองบริหารงานวิจัย > ดาวน์โหลด > งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ > 
หน่วยทุนวิจัยรายได้คณะ: http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/downloadtype/index/2  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
  

3 

รอผลการพิจารณาการขออนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/downloadtype/index/2


- กองบริหารงานวิจัยแจ้งเรื่องขออนุมัติด าเนินโครงการที่ผ่านการอนุมัติไปยังคณะ/วิทยาลัย 
- คณะ/วิทยาลัย จัดท าสัญญารับทุนโครงการวิจัยรายได้คณะ จ านวน 3 ฉบับ มายัง กองบริหารวิจัย  
แบบฟอร์ม :  หนังสือลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ 
ดาวน์โหลดได้ที่ :  เว็บไซต์ กองบริหารงานวิจัย > ดาวน์โหลด > งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ > 
หน่วยทุนวิจัยรายได้คณะ: http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/downloadtype/index/2  
 

4) ผู้ประสานงานคณะด าเนินการปรับสถานะพร้อมระบุเลขที่สัญญาให้นักวิจัยในระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย UPRM ดังนี้  

- เข้าสู่ระบบ UPRM  >  เลือก โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ (ตามข้อ 1) 

- เลือก “โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ” เลือกโครงการที่จะระบุสัญญาตามที่คณะก าหนดไว้ 
ไปที่ Action  ใส่เลขท่ีสัญญา เช่น DRA001 กด Save 

 

 
 

เมื่อผู้ประสานงานวิจัยด าเนินการระบุเลขที่สัญญาให้นักวิจัยเรียบร้อยแล้ว แจ้งนักวิจัยเริ่มด าเนิน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM  
( http://wwmms.up.ac.th ) (ตามคู่มือการด าเนินงานส าหรับนักวิจัย) 
  

4 

กรอกเลขทีส่ัญญา 

http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/downloadtype/index/2
http://wwmms.up.ac.th/


 จากนั้นเมื่อนักวิจัยสิ้นสุดการด าเนินโครงการและด าเนินการปิดโครงการวิจัย 
5) ผู้ประสานงานคณะด าเนินการปรับสถานะปิดโครงการให้นักวิจัยในระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย UPRM ดังนี้  
- เข้าสู่ระบบ UPRM  >  เลือก โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ (ตามข้อ 1) 

- เลือก “โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ” เลือกโครงการของนักวิจัยที่ด าเนินการปิดโครงการ 
ไปที่ Action  เลือก “ปิดโครงการ” 

 

 
- เลือกโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น 

 
 

สิ้นสุดการด าเนินงานงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM  
(ส าหรับผู้ประสานงานคณะ) 

5 



กองบร�หารงานว�จัย 
งานบร�หารทุนว�จัยและบร�การว�ชาการ

“ป�ญญาเพ�่อความเข�มแข็งของชุมชน” 
(Wisdom for Community Empowerment)


