
 

คู่มือการใช้งาน 
 

 

 

     

 

 

 

 

ระบบส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม  

และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชั้น 7 อาคารศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลทา่โพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

คู่มือการใช้งาน 

ระบบส่งเสรมิผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวตักรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สู่การน าไปใช้ประโยชน์ สามารถแบ่ง
การใช้งานได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป ส่วนของนักวิจัย และส่วนของเจ้าหน้าที ่โดยผู้ใช้งานทั้ง 3 ส่วน มี
รายละเอียดการใช้งาน ดังนี้ 

1. การใช้งานส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป จะสามารถเข้าชมหน้าเว็บไซต์ได้ท้ังหมด 4 หน้า ได้แก่ หน้าแรก หน้าผลงานท่ีพร้อม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หน้ารายละเอยีดผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน้าประวัติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 หน้าแรก จะแสดงช่องค้นหาผลงาน ภาพผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และเนื้อหาเว็บไซต์ ดังรูปที่ 1 

 

ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1.1.1 ผูใ้ชง้านสามารถกรอกช่ือผลงานไดท้ี่ช่องคน้หาผลงาน เพื่อคน้หาผลงานท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี 2 

 

ดงัรูปท่ี 2 

1.1.2 จากนัน้กด “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลงานท่ีผูใ้ชง้านคน้หา ดงัรูปที่ 3  

 

ดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2 หน้าผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี จะแสดงรายชื่อผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด และช่อง
กรอกเงื่อนไขการค้นหา ดังรูปที่ 4 

 

ดังรูปที่ 4 

3.4.1 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผลงานจากการใส่เง่ือนไขต่างๆ ไดด้ังนี้ ช่ือผลงาน ช่ือนักวิจัย คณะ กลุ่ม
อุตสาหกรรม และระดับความพร้อม ดังรูปที่ 5 

 

ดังรูปที่ 5 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.4.2 ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอกข้อมลูการค้นหาผลงานด้วยเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องกรอกครบทุก
เงื่อนไข ตัวอย่าง กรณีกรอกช่ือผลงาน และช่ือคณะ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ดงัรูปท่ี 6 

 

ดังรูปที่ 6 

3.4.3 กรณีต้องการค้นหาจากช่ือผลงาน หรือช่ือนักวิจัย สามารถกรอกท่ีช่องกรอกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม 
“ค้นหา” ดังรูปที่ 7 

 

ดังรูปที่ 7 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.4.4 กรณีต้องการค้นหาด้วยชื่อคณะ ผูใ้ช้งานสามารถเลือกช่ือคณะได้ที่ช่องคณะ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 
ดังรูปที่ 8 

 

ดังรูปที่ 8 

3.4.5 กรณีต้องการค้นหาด้วยกลุ่มอตุสาหกรรม ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมได้ที่ช่องกลุ่ม
อุตสาหกรรม จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 9 

 

ดังรูปที่ 9 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.4.6 กรณีต้องการค้นหาด้วยระดับความพร้อม ผู้ใช้งานสามารถเลือกระดบัคามพร้อมได้ที่ช่องระดับคาม
พร้อม จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 10 

 

ดังรูปที่ 10 

3.4.7 ผู้ใช้งานสามารถล้างข้อมูลที่ท าการค้นหาได้ โดยกดปุ่ม “ลา้งข้อมูล” ดังรูปที่ 11 

 

ดังรูปที่ 11 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.4.8 กรณผีู้ใช้งานสนใจผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถกดปุม่ ดังรูปที่ 12 

 

ดังรูปที่ 12 

3.4.9 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ช่ือบริษัท อีเมล์ 
เบอร์โทร และกลุม่ธุรกิจทีด่ าเนินการ จากนั้นกดปุ่ม “สนใจ” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตดิต่อกลบั ดังรูปที ่13 

 

ดังรูปที่ 13 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.3 หน้ารายละเอียดผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบจะแสดงช่ือผลงาน ช่ือนักวิจัย ช่ือคณะ ค าอธิบาย 
ความโดดเด่น กลุ่มเป้าหมาย ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี รปูภาพผลงาน ปุ่มสนใจข้อมูลเพิ่มเตมิ และช่อง
กรอกข้อมูลค้นหาผลงาน ดงัรูปที่ 14 

 

ดังรูปที่ 14 

1.3.1 ผู้ใช้งานสามารถดรููปภาพผลงานขนาดใหญ่ และภาพอ่ืนๆเพิ่มเตมิได ้โดยกดที่รูปภาพ ดังรูปที่ 15 

 

ดังรูปที่ 15 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1.3.2 ระบบจะแสดงรูปภาพนาดใหญ่ และภาพอ่ืนๆเพิ่มเติม ดังรูปที่ 16 

 

ดังรูปที ่16 

1.3.3 ผู้ใช้งานสามารถดูภาพอ่ืนได้ โดยกด  หรือ  ดังรูปที่ 17 

 

ดังรูปที่ 17 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1.3.4 ผู้ใช้งานสามารถปดิหน้าตา่ง โดยกด  ที่มุมบนขวา ดังรูปที่ 18 

 

ดังรูปที่ 18 

 

1.3.5 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผลงานอ่ืนๆ โดยกรอกช่ือผลงานท่ีช่องค้นหาผลงาน จากนั้นกด  ดังรูปที่ 
19 

 

ดังรูปที่ 19 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1.3.6 กรณผีู้ใช้งานสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “สนใจข้อมลูเพิ่มเติม” ได้ทั้ง 2 บริเวณ ดังรูปที่ 20 

 

ดังรูปที่ 20 

 

1.3.7 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ช่ือบริษัท 
อีเมล์ เบอรโ์ทร และกลุม่ธุรกิจที่ด าเนินการ จากนั้นกดปุม่ “สนใจ” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับ ดัง
รูปที่ 21 

 

ดังรูปที่ 21 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.4 หน้าประวัติ ระบบจะแสดงวันที่ของผลงาน ช่ือผลงาน และช่ือนักวิจัยที่ผู้ใช้งานกดสนใจ ดังรูปที่ 22 

 

ดังรูปที่ 22 

2. การใช้งานส าหรับนักวิจัย จะสามารถเข้าชมหน้าเว็บไซต์ได้ทั้งหมด 9 หน้า ได้แก่ หน้าแรก หน้าเข้าสูร่ะบบ หน้าสมัคร
สมาชิก หน้าผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน้ารายละเอียดผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี หน้าประวัติ หนา้
ผลงานท้ังหมด หน้าเพิ่มงานวิจัย หน้าแก้ไขงานวิจัย โดยหน้าแรก หน้าผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน้า
รายละเอียดผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน้าประวัติ จะแสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับผู้ใช้งานประเภท
ผู้ใช้งานท่ัวไป ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังนี ้
2.1 หน้าเข้าสูร่ะบบ จะแสดงช่องกรอกช่ือผู้ใช้งาน ช่องกรอกรหัสผ่าน ปุ่มเข้าสูร่ะบบ และปุ่มสมัครสมาชิก กรณี

ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกข้อมูลข้างต้น จากน้ันกด “เข้าสู่
ระบบ” ดังรูปที ่23  

 

 

ดังรูปที่ 23 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.2 หน้าสมัครสมาชิก กรณีนักวิจยัยังไม่ได้เป็นสมาชิก นักวิจัย จ าเป็นจะต้องสมัครสมาชิก โดยกด “สมัครสมาชิก” ดัง
รูปที่ 24 

 

ดังรูปที่ 24 

2.2.1 ระบบจะแสดงหน้าสมัครสมาชิก และช่องกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ช่องกรอกช่ือผู้ใช้งาน ช่อง
กรอกช่ือ-นามสกุลของนักวิจัย ช่องกรอกอีเมล์ ช่องกรอกเบอร์โทร ช่องกรอกหน่วยงาน ช่องกรอก
ต าแหน่ง ช่องกรอกรหัสผ่าน ช่องกรอกยืนยันรหสัผา่น และช่องยอมรับเงื่อนไขและข้อก าหนดการ
ใช้งาน จากนั้นกด “ลงทะเบียน” ดังรูปที ่25 

 

ดังรูปที่ 25 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.2.2 เมื่อสมคัรสมาชิกเรยีบร้อย ผู้ใช้งานสามารถเข้าสูร่ะบบ และเพิ่ม/ลบ/แก้ไข งานวิจัย เมื่อเพิ่ม
ผลงานวิจัยเรียบร้อย ผู้ใช้งานจะตอ้งรอเจ้าหน้าท่ีอนุมัตผิู้ใช้งาน และผลงาน เพื่อใหผ้ลงานแสดงผล
บนระบบ 

2.3 หน้าผลงานวิจยัทั้งหมด สามารถเข้าถึงหน้าดังกล่าวได้ โดยไปยังแถบเมนูด้านบน กด  ระบบจะแสดงเมนูที่
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ กดที่ “ผลงานท้ังหมด” ดังรูปที่ 26 

 

 

ดังรูปที่ 26 

2.3.1 ระบบจะแสดงหน้าผลงานท้ังหมด ประกอบด้วย วันท่ีเพิ่มข้อมลู ช่ือผลงาน ปุ่มส าหรับแกไ้ขและลบ สถานะของผลงาน 
และปุ่มเพิ่มผลงาน ดังรูปที่ 27  

 

ดังรูปที่ 27 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.3.2 กรณผีู้ใช้งานต้องการลบผลงานวิจยั ผู้ใช้งานจะต้องเลือกผลงานวิจัยที่ต้องการ จากนั้นกด  ดัง
รูปที่ 28 

 

ดังรูปที่ 28 

2.3.3 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบผลงานวิจัยดังกล่าว หาก
ผู้ใช้งานต้องการยืนยันการลบผลงานวิจัย ผู้ใช้งานสามารถกด “ลบ” หรือหากไมต่้องการลบ
สามารถกด “ยกเลิก” ดังรูปที่ 29 

 

ดังรูปที่ 29 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.3.4 กรณีกด “ลบ” เพื่อยืนยันการลบผลงานวิจัยส าเร็จ ระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งลบไปยังเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อท าการจัดการข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องรอเจ้าหน้าท่ีด าเนินการลบผลงานวิจัย 

 

2.4 หน้าเพิ่มผลงานวิจัย ผู้ใช้งานจะตอ้งไปยังหน้าผลงานวิจยัทั้งหมด จากนั้นกด “เพิ่มงานวิจัย” ดังรูปที ่30 

 

ดังรูปที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.4.1 ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มผลงานวิจยั ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลผลงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือนักวิจัย ปีท่ีพิมพ์ 
ค าอธิบาย ความโดดเด่น กลุ่มเป้าหมาย คณะ กลุ่มอตุสาหกรรมของผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับความพร้อม 
และรูปภาพผลงานอย่างน้อย 1 ภาพ จากนั้นกด “บันทึก” ดังรูปที ่31 

 

ดังรูปที่ 31 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.4.2 เมื่อผู้ใช้งานกรอก และบันทึกข้อมลูเพิ่มผลงานส าเรจ็ ระบบจะกลับไปยังหน้าผลงานทั้งหมด ผู้ใช้งานจะต้องรอเจ้าหน้าท่ี
อนุมัติผลงาน เพื่อให้ผลงานวิจัยทีเ่พิ่ม แสดงในหน้าผลงานท่ีพร้อมถา่ยทอดเทคโนโลย ี

2.5 หน้าแก้ไขผลงานวิจัย ผู้ใช้งานจะต้องไปยังหน้าผลงานวิจัยท้ังหมด เพื่อเลือกผลงานวิจัยท่ีต้องการแกไ้ข ดังรูปที ่
32 

 

ดังรูปที่ 32 

2.5.1 ผู้ใช้งานจะต้องเลือกผลงานท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นกด  ที่ผลงานวิจยัที่ต้องการแก้ไข ดังรูปที ่33 

 

ดังรูปที่ 33 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.5.2 ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขผลงานวิจยัที่ผู้ใช้งานเลือก ดังรูปที ่34 

 

ดังรูปที่ 34 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.5.3 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผลงานวิจัย โดยท าการกรอกข้อมูลตามช่องกรอกข้อมูล และอัปโหลดภาพที่
ก าหนด จากนั้นกด “บันทึก” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลทีไ่ด้ท าการแก้ไข ดังรูปท ี่ 35 

 

 

ดังรูปที่ 35 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

2.5.4 ระบบจะบันทึกข้อมลู และกลับไปยังหน้าผลงานวิจยัทั้งหมด ดังรูปที ่36 

 

ดังรูปที่ 36 

2.5.5 กรณผีู้ใช้งานเลือกแก้ไขผดิผลงาน ผู้ใช้งานสามารถกด “ยกเลิก” เพือ่ให้ระบบกลับไปยังหน้าผลงานวจิัย
ทั้งหมด ดังรูปที่ 37 

 

ดังรูปที่ 37 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

3. การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที ่จะสามารถเข้าชมหน้าเว็บไซต์ได้ท้ังหมด 9 หน้า ได้แก่ หน้าแรก หน้าเข้าสู่ระบบ หนา้
ผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลย ี หน้ารายละเอียดผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี หน้าประวัติ หน้าผลงานท้ังหมด 
หน้าเพิ่มงานวิจัย หน้าแกไ้ขงานวิจัย หน้าขอใช้งานวิจัย หน้าอนุมัตผิู้ใช้งาน โดยหน้าแรก หน้าผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยี  หน้ารายละเอียดผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน้าประวัติ จะแสดงรายละเอยีดเช่นเดียวกับ
ผู้ใช้งานประเภทผู้ใช้งานท่ัวไป ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังน้ี 

3.1 หน้าเข้าสูร่ะบบ จะแสดงช่องกรอกช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หน้าท่ี ผู้ใช้งานจะต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ” ดังรูปที ่38 

 

ดังรูปที่ 38 

3.4.1 ระบบจะแสดงหน้าผลงานท้ังหมด ดังรูปที ่39 

 

ดังรูปที่ 39 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2 หน้าผลงานท้ังหมด ผู้ใช้งานจะต้องกด  เพื่อแสดงเมนูทั้งหมด จากน้ันเลือก “ผลงาน” ดังรูปที ่40 

 

ดังรูปที่ 40 

3.2.1 ระบบจะแสดงหน้าผลงานท้ังหมด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของตารางผลงานท้ังหมด และส่วนของค้นหา
ผลงานวิจัย ดังรูปที ่41 

 

 

ดังรูปที่ 41 

 

 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.2 หน้าผลงานท้ังหมด ส่วนของตารางผลงานท้ังหมด ประกอบด้วย ปุ่มเพิ่มงานวิจัย วันท่ีเพิ่มข้อมูล ช่ือเรือ่ง จัดการ (แก้ไข/
ลบ/แสดงบนระบบ) และสถานะของผลงาน ดังรูปที ่42 

 

ดังรูปที่ 42 

3.2.3 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มงานวิจัย โดยกด “เพิ่มงานวิจัย” เพื่อไปยังหน้าเพิ่มงานวิจัย ดังรูปที่ 43 

 

ดังรูปที่ 43 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.4 ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียงตามวันที่ และช่ือเจ้าของผลงาน โดยเลือกท่ี “เรียงตาม” ดังรูปที ่44 

 

ดังรูปที่ 44 

3.2.5 ผู้ใช้งานสามารถจดัการแกไ้ข ลบ และจัดการการแสดงผลของผลงานบนระบบ โดยเลือกที่ผลงานท่ีตอ้งการจัดการ ดังรปู
ที ่45 

 

ดังรูปที่ 45 

 

 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.6 กรณผีู้ใช้งานต้องการแก้ไขผลงาน ผู้ใช้งานจะต้องกด  ที่ผลงานท่ีต้องการแก้ไข ดังรูปที ่46 

 

ดังรูปที่ 46 

3.2.7 ระบบจะไปยังหน้าแกไ้ขผลงานท่ีผูใ้ช้งานเลือก ดังรูปที่ 47 

 

ดังรูปที่ 47 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.8 กรณผีู้ใช้งานต้องการลบผลงาน ผูใ้ช้งานจะต้องไปยังผลงานท่ีต้องการลบ จากนั้นกด  ดังรูปที่ 48 

 

ดังรูปที่ 48 

3.2.9 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการผลงาน ผู้ใช้งานสามารถยืนยันการลบท่ีปุ่ม “ลบ” และ
สามารถยกเลิก โดยกดที่ “ยกเลิก” ดงัรูปที ่49 

 

ดังรูปที่ 49 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.10 กรณผีู้ใช้งานต้องการจัดการการแสดงผลของผลงานวิจัย ผู้ใช้งานจะต้องไปยังเครื่องหมายการแสดงผล โดยกด  
เพื่อซ่อนการแสดงผล หรือกด  เพื่อแสดงผลของผลงานวิจัยบนระบบ ตัวอย่าง ผู้ใช้งานต้องการให้ผลงานท่ีต้องการ
แสดงผลบนระบบ ผู้ใช้งานจะต้องกด  ที่ผลงานท่ีต้องการ ระบบจะแสดงผลงานวิจัยท่ีหน้าผลงานท่ีพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยี เป็นต้น ดังรูปที่ 50 

 

ดังรูปที่ 50 

 

3.2.11 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) กรณีจดัการการแสดงผลส าเร็จ ดังรูปที ่51 

 

ดังรูปที่ 51 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.12 การปรับสถานะของผลงาน ผู้ใช้งานสามารถปรับสถานะของผลงานวจิัย โดยเลือกสถานะที่ต้องการ ดังรูปที่ 52 

 

ดังรูปที่ 52 

3.2.13 กรณผีู้ใช้งานปรับสถานะเป็น รอออนุมัติ หรืออนุมัตผิลงานส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่องโตต้อบ (pop-up)  ดังรูปที ่53 

 

ดังรูปที่ 53 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.2.14 กรณผีู้ใช้งานปรับสถานะของผลงานเป็น ไมผ่่าน ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลการไม่
อนุมัติผลงาน จากนั้นกด “บันทึก” ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งผลไปยังนักวิจัย หรือเจ้าของผลงานวิจัย ดังรูปที ่54 

 

ดังรูปที่ 54 

 

3.3 หน้าเพิ่มงานวิจัย ผู้ใช้งานจะต้องไปยังหน้าผลงาน จากนั้นกด “เพิ่มงานวิจัย” ดังรูปที ่55 

 

ดังรูปที่ 55 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.3.1 ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มงานวิจัย ผูใ้ช้งานจะต้องกรอกข้อมูลผลงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
นักวิจัย ปีท่ีพิมพ์ ค าอธิบาย ความโดดเด่น กลุ่มเป้าหมาย คณะ กลุม่อุตสาหกรรมของผลงานท่ีพร้อม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับความพร้อม และรูปภาพผลงานอย่างน้อย 1 ภาพ (ผู้ใช้งานท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
จะสามารถอัปโหลดรูปภาพไดสู้งสดุ 4 ภาพ) จากนั้นกด “บันทึก” ดังรูปที ่56 

 

ดังรูปที่ 56 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.3.2 เมื่อผู้ใช้งานกรอก และบันทึกข้อมลูเพิ่มผลงานส าเรจ็ ระบบจะกลับไปยังหน้าผลงาน  
3.4 หน้าแก้ไขงานวิจัย ผู้ใช้งานจะต้องไปยังหน้าผลงานวิจัยท้ังหมด เพื่อเลือกผลงานวิจยัที่ต้องการ ดังรูปที ่

3.4.1 ผู้ใช้งานจะต้องเลือกผลงานท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นกด   ที่ผลงานวิจัยท่ีต้องการแก้ไข ดังรูปที ่
57 

 

ดังรูปที่ 57 

3.4.2 ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขผลงานวิจยัที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผลงานวิจัยท่ีต้องการ 
จากนั้นกด “บันทึก”  ดังรูปที ่58 

 

 

ดังรูปที่ 58 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
3.4.3 เมื่อผู้ใช้งานกรอก และบันทึกข้อมลูการแกไ้ขผลงานส าเร็จ ระบบจะกลับไปยังหน้าผลงาน 

3.5 หน้าขอใช้งานวิจัย ผู้ใช้งานจะต้องไปยังเมนูข้อมลูส าหรับแอดมิน จากนั้นกด  ระบบจะแสดงเมนูทั้งหมด 
เลือก “การขอใช้งานวิจัย” เพื่อไปยังหน้าขอใช้งานวิจัย ดังรูปที ่59 

 

ดังรูปที่ 59 

3.5.1 ระบบจะแสดงหน้าขอใช้งานวิจัย โดยจะรายงานการสนใจผลงาน ประกอบด้วย วันท่ี ช่ือเรื่อง ผู้
ขอใช้ประโยชน์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สถานะผูต้ิดต่อ และสถานะเจา้ของผลงาน ผู้ใช้งาน
สามารถปรับสถานะผูต้ิดต่อ และปรับสถานะเจ้าของผลงาน หลังด าเนินการตดิต่อส าเรจ็ ดังรูป
ที ่60 

 

 

ดังรูปที่ 60 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.5.2 กรณผีู้ใช้งานต้องการปรับสถานะผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกข้อมลูและสถานะท่ีต้องการปรับ  
โดยผู้ใช้งานสามารถปรับได้ 3 สถานะ ได้แก่ สถานะรอติดต่อภาคเอกชน สถานะติดต่อ
ภาคเอกชนแล้ว และสถานะไดร้ับผลงานแล้ว ดังรูปที ่61 

 

 

ดังรูปที่ 61 

3.5.3 เมื่อผู้ใช้งานปรับสถานะผูต้ิดต่อส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ (pop-up) ดังรูปที ่62 

 

ดังรูปที่ 62 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.5.4 กรณผีู้ใช้งานต้องการปรับสถานะเจ้าของผลงาน ผู้ใช้งานจะต้องเลือกข้อมูลและสถานะท่ี
ต้องการปรับ  โดยผู้ใช้งานสามารถปรับได้ 2 สถานะ ได้แก่ สถานะรอติดต่อเจ้าของผลงาน และ
สถานะตดิต่อเจา้ของผลงานแล้ว ดังรูปที ่63 

 

ดังรูปที่ 63 

3.5.5 เมื่อผู้ใช้งานปรับสถานะเจ้าของผลงานส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่องโตต้อบ (pop-up) ดังรูปที ่64 

 

ดังรูปที่ 64 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.6 หน้าอนุมัติผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องไปยังเมนูข้อมลูส าหรับแอดมิน จากนั้นกด  ระบบจะแสดงเมนูทั้งหมด 
เลือก “อนุมัติผู้ใช้งาน” เพื่อไปยังหน้าอนุมัติผู้ใช้งาน ดังรูปที ่65 

 

ดังรูปที่ 65 

3.6.1 ระบบจะแสดงหน้าอนมุัติผู้ใช้งาน ประกอบด้วย วันท่ี ช่ือผู้ใช้งาน ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทร 
อีเมล์ คณะ และสถานะผู้ใช้งาน (นักวิจัย) ดังรูปที ่66 

 

ดังรูปที่ 66 

 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.6.2 ผู้ใช้งานสามารถปรับสถานะผู้ใช้งาน (นักวิจัย) โดยผู้ใช้งานสามารถปรับได้ 3 สถานะ ได้แก่ 
สถานะรออนุมตัิ สถานะอนมุัติ และสถานะไม่ผ่าน ดังรูปที ่67 

 

ดังรูปที่ 67 

3.6.3 กรณผีู้ใช้งานปรับสถานะผู้ใช้งาน (นักวิจัย) เป็น รออนุมัติ หรืออนุมตัิส าเร็จ ระบบจะแสดง
กล่องโต้ตอบ (pop-up) ดังรูปที ่68 

 

ดังรูปที่ 68 

 

 



 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

3.6.4 กรณผีู้ใช้งานปรับสถานะผู้ใช้งาน (นักวิจัย) เป็น “ไม่ผ่าน” ระบบจะแสดงกล่องโตต้อบ 
(pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุเหตผุลการไม่อนมุัตผิู้ใช้งาน (นักวิจัย) จากนั้นกด “บันทึก”
ระบบจะบันทึกข้อมลูการเปลีย่นแปลง ดังรูปที ่69 

 

ดังรูปที่ 69 

 


