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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคใ์นรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive ส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยส์ าหรับเจ้าหน้าที ่ 

 
ส่วนของเจา้หนา้ที่เป็นส่วนของระบบที่ใหเ้จา้หนา้ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

และเลขาฯ จดัการขอ้มลูโครงการที่ผูว้ิจัย ส่งเขา้มาสู่ระบบ ประกอบดว้ย 1) ตรวจสอบเอกสารเบื ้องตน้ 2) 
ตรวจสอบและยืนยนัการช าระเงิน 3) บนัทกึเลข HEC 4) อนมุติัการขอยกเลิกโครงการ 5) บนัทกึชื่อผูท้บทวน 
6) บันทึกขอ้ความเอกสารใบรับรอง 7) บันทึกขอ้ความเอกสารใบน าส่ง NU-RREC 8) ปิดโครงการที่รอ
เอกสารเกินก าหนด 9) เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด ดงัแสดงในภาพ 24 

 ในหนา้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์มหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์ดงัแสดงในภาพ 2 

 

ภาพ 2 หนา้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมการจรยิธรรมในมนษุย ์

ในหนา้หลกันีใ้หค้ลิกเลือกที่หมายเลข 1 เมนู  ส่งแบบฟอรม์ จะพบหนา้ล็อกอิน ผูว้ิจยั ตอ้ง ระบุ1)

ชื่อผูใ้ชง้าน 2) ระบรุหสัผ่าน และ 3) คลิกเขา้สูร่ะบบ  ดงัแสดงในภาพ 3 

https://it4cd.com/hec/
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ภาพ 3 หนา้จอล็อกอินเขา้สูร่ะบบ 

 สว่นของเจา้หนา้ที่ เป็นสว่นของระบบที่ใหเ้จา้หนา้ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์

และเลขาฯ จดัการขอ้มลูโครงการที่ผูว้ิจยั สง่เขา้มาสูร่ะบบ ประกอบดว้ย 1) ตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้ 2) 

ตรวจสอบและยืนยนัการช าระเงิน 3) บนัทกึเลข HEC 4) อนมุติัการขอยกเลิกโครงการ 5) บนัทกึชื่อผู้

ทบทวน 6) บนัทึกขอ้ความเอกสารใบรบัรอง 7) บนัทึกขอ้ความเอกสารใบน าสง่ NU-RREC 8) ปิดโครงการ

ที่รอเอกสารเกินก าหนด 9) เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด ดงัแสดงในภาพ 24

 

ภาพ 24 หนา้จอหลกัเมื่อเจา้หนา้ที่ล็อกอินเขา้สูร่ะบบ 
 

1. ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น  

ในสว่นหนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่ รายละเอียดเมนยู่อยในดา้นซา้ยมือ แสดงในภาพ 25  
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ภาพ 25 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 1 ตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้ 
 

 1) คลิกเลือกตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้นของโครงการที่ต้องการตรวจสอบที่หมายเลข 1  
    ในภาพ 25 จะพบโครงการมาใหม่ที่ตอ้งท าการตรวจสอบ ดงัแสดงในภาพ 26 
2) ในหน้าจอโครงการมาใหม่ สามารถเลือกดู ประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ  
     คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2 ได ้
3) เลือกโครงการมาใหม่ที่ตอ้งตรวจเอกสารไดโ้ดยคลิกเลือกโครงการที่หมายเลข 3   
 

 
 

ภาพ 26 หนา้จอโครงการมาใหม่1 
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ภาพ 27 หนา้จอโครงการมาใหม่2 

 
4) เมื่อเลือกโครงการที่ตอ้งการตรวจสอบ จะแสดงหนา้จอโครงการมาใหม่ ดงัภาพ    

 27 
5) ก่อนตรวจสอบเอกสารของโครงการ เจา้หนา้ที่ตอ้งคลิกปุ่ ม ลอ็กเพือ่ตรวจสอบ ที่
หมายเลข 1 เพื่อท าการล็อกไม่ใหผู้ว้ิจยัท าการสง่เอกสารแกไ้ขและเปิดการยืนยนัการ
ตรวจสอบเอกสาร 

6) หนา้จอโครงการที่ตอ้งการตรวจสอบแสดงในภาพ 28   
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ภาพ 28 หนา้จอโครงการมาใหม่ที่เลือก 
 

7) แสดงรายละเอียดการสง่โครงการไปที่ NSRU-HEC หรือ NU-RREC ที่หมายเลข 5   
8) แสดงชื่อโครงการ  ที่หมายเลข 6  
9) แสดงชื่อคณะผูว้ิจยั ที่หมายเลข 7 
10) แสดงรายการเอกสารการอบรมฯ  ที่หมายเลข 8 
11) รายชื่อเอกสารแนบท่ีท าการโหลดเขา้มาในระบบ ที่หมายเลข 9 
12) คลิกผา่น เมื่อตรวจสอบเอกสารแลว้ผ่าน ที่หมายเลข 10 หรือ 
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13)  คลิกไม่ผา่น เมื่อตรวจสอบเอกสารแลว้ไม่ผ่าน ที่หมายเลข 11 พรอ้มทัง้ระบสุาเหตทุี่

ไม่ผ่าน ที่หมายเลข 12 

14) หากไม่มีการอพัโหลดเอกสารเขา้มาในระบบจะเลือกไดแ้ค่ไม่ผ่าน หรือไม่เลือกเลย ที่

หมายเลข 13 

15) หากตอ้งการ สง่โครงการกลบัไปให ้ผูว้ิจยัสง่เอกสารมาใหม่ ใหค้ลิกเลือก ปลด ล็อก
เพือ่ใหผู้ว้จิยัสง่เอกสารอีกครัง้ ที่หมายเลข 14  

16) หากมีการตรวจสอบเอกสารแลว้ ไม่ผ่าน และระบสุาเหตแุลว้ ใหค้ลิกเลือก    สมควร
แกไ้ขก่อน  ที่หมายเลข 15 

17) หาก เลือกเอกสารแนบที่จ  าเป็นและสง่เขา้ระบบมา ว่า ผ่าน จึงจะสามารถ คลิกเลือก   
ตรวจสอบเอกสารแลว้ผา่น ที่หมายเลข 16 

18) พรอ้มทัง้ ระบเุลขที่ NSRU_HEC/NU_RREC ใหก้บัโครงการ และด าเนินการ ในขัน้
ต่อไป 

19) คลิก กลบั เพื่อกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ 
 

2. ตรวจสอบและยืนยันการช าระเงิน  
 

 
 

ภาพ 29 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 2  ตรวจสอบและยืนยนัการช าระเงิน 
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 1 )  คลิ ก เ ลื อ กต ร ว จสอบและยื น ยั น ก า ร ช า ร ะ เ งิ น  ที่ ห ม าย เ ล ข  2  ใ นภ าพ  2 9  

     จะพบโครงการมาใหม่ที่ตอ้งท าการตรวจสอบ ดงัแสดงในภาพ 30 
2) ในหน้าจอตรวจสอบและยืนยันการช าระเงิน สามารถเลือกดู ประเภทโครงการ  
      ที่หมายเลข  1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2 ได ้
3) เลือกโครงการที่ตอ้งตรวจเอกสารไดโ้ดยคลิกเลือกโครงการที่หมายเลข 3   
 

 
ภาพ 30 หนา้จอตรวจสอบและยืนยนัช าระเงิน1 
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ภาพ 31 หนา้จอตรวจสอบและยืนยนัช าระเงิน2  
 

4) ตรวจสอบชื่อโครงการที่เลือกดงัแสดงที่หมายเลข 4 ในภาพ 31 
5) แสดงภาพหลกัฐานการช าระเงิน ที่หมายเลข 5 
6) หากตรวจสอบแล้วไม่สมบุรณ์ ให้เลือก ระบบจะท าการแจ้งกลับไปยังผู้วิจัยให้ 

                              ทราบเพื่อท าการช าระใหม่ ที่หมายเลข 6  
7) ท าเครื่องหมายว่าการแจง้ช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้  ที่หมายเลข 7 
8) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ ที่หมายเลข 8 

 

3. บันทึกเลข HEC  
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ภาพ 32 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 3 บนัทึกเลข HEC 
 

 1)  คลิกเลือกบันทึกเลข HEC ที่ หมายเลข 3 ในภาพ 32   จะพบหน้าจอบันทึกเลข  
    HEC ดังแสดงในภาพ 33  ซึ่ ง เลขที่  NSRU-HEC จะสร้างขึ ้นมาโดยอัตโนมั ติที่ 
    หมายเลข 1 

 
 

ภาพ 33  แสดงโครงการที่ไดร้บัเลข NSRU-HEC 

4. อนุมัติการขอยกเลิกโครงการ  
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ภาพ 34 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 4 อนมุติัการขอยกเลิกโครงการ 
 

 1) คลิกเลือกอนุมัติการขอยกเลิกโครงการ ที่หมายเลข 4 ในภาพ 34 จะพบหน้าจอ     
     อนมุติัการขอยกเลิกโครงการ ดงัแสดงในภาพ 35 
2)  ในหน้าจออนุมั ติการขอยกเลิก โครงการ สามารถเลือกดู  ประเภทโครงการ  
      ที่หมายเลข  1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2 ได ้
3) เลือกโครงการที่ต้องขออนุมัติการขอยกเลิกโครงการ ได้โดยคลิกเลือกโครงการ  
     ที่หมายเลข  3   
 

 
 

ภาพ 35 หนา้จออนมุติัการขอยกเลิกโครงการ1 
 

 
 

ภาพ 36 หนา้จออนมุติัการขอยกเลิกโครงการ2 
 

4) ตรวจสอบชื่อโครงการที่เลือกดงัแสดง ในภาพ 36 
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5) หากเจา้หน้าที่ ยืนยันกับผูว้ิจัยแลว้ จะท าโครงการต่อ จะคลิกเลือกที่หมายเลข 4  
                             ปรบัสถานะด าเนินโครงการต่อ  

6) หากเจา้หนา้ที่ ยืนยันกับผูว้ิจัยแลว้ จะยกเลิกโครงการ จะคลิกเลือกที่หมายเลข 5   
                             ท าการยกเลิกโครงการ 

7) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือกท่ีหมายเลข 6 ยอ้นกลบั 
 

5. บันทึกชื่อผู้ทบทวน  

 
 

ภาพ 37 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 5 บนัทึกชื่อผูท้บทวน 
1) คลิกเลือกบันทึกชื่อผู้ทบทวน ที่หมายเลข 5 ในภาพ 25 จะพบหน้าจอบันทึกชื่อ  

                        ผูท้บทวน ดงัแสดงในภาพ 26 
2) ในหนา้จอบนัทกึชื่อผูท้บทวน สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1  
3) เลือกหัวข้อโครงการที่ต้องทบทวนที่หมายเลข 2 คลิกเลือกผู้ทบทวนที่หมายเลข 3   
    ในแถวสถานะ  
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ภาพ 26 หนา้จอบนัทึกชื่อผูท้บทวน1 
 

4) แสดง สง่โครงการไปที่ NSRU-HEC ที่หมายเลข 1  ชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ 
27  

5) ก าหนดผูท้บทวนที่หมายเลข 3 โดยสามารถเลือกผูท้บทวน 3 ท่านในระบบ  
6) เมื่อก าหนดผูท้บทวนแลว้ คลิกเลือก บนัทึกเพื่อก าหนดผูท้บทวน ที่หมายเลข 4  
7) หากตอ้งการกลบัไปขัน้ตอนก่อนหนา้ 

 

 
ภาพ 27 หนา้จอบนัทึกชื่อผูท้บทวน2 
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6. บันทึกข้อความเอกสารใบรับรอง  

 
 

ภาพ 28 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 6 บนัทึกขอ้ความเอกสารใบรบัรอง 
 

 1)  คลิกเลือกบันทึกข้อความเอกสารใบรับรอง  ที่ หมายเลข 6 ในภาพ 28 จะพบ  
     หนา้จอบนัทกึขอ้ความเอกสารใบรบัรอง ดงัแสดงในภาพ 29 
2) ในหน้าจอบันทึกข้อความเอกสารใบรับรอง สามารถเลือกดู ประเภทโครงการ ที่ 
     หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2 ได ้
3) เลือกโครงการที่ต้องบันทึกข้อความเอกสารใบรับรอง ได้โดยคลิกเลือกหัวข้อ  
    โครงการที่หมายเลข 3   
 

 
 

ภาพ 29 หนา้จอบนัทึกขอ้ความเอกสารใบรบัรอง1 
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4) แสดงชื่อโครงการที่หมายเลข 4 ในภาพ 30 
5) คลิกเลือกบนัทกึผลการรบัรอง ที่สรุปผลการทดลอง ที่หมายเลข 5 
6) คลิกเลือกระยะเวลาที่ตอ้งสง่รายงานความกา้วหนา้ ที่หมายเลข 7 
7) คลิกเลือกไฟลเ์อกสารใบรบัรอง ที่หมายเลข 8 
8) คลิกเลือกไฟลเ์อกสารใบน าสง่ ที่หมายเลข 9 
9) คลิกเลือกบนัทกึผลหากเจา้หนา้ที่กรอกขอ้มลูเรียบรอ้ย ที่หมายเลข 10 
7) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 11 
 

 
 

ภาพ 30 หนา้จอบนัทึกขอ้ความเอกสารใบรบัรอง2 
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7. บันทึกข้อความเอกสารใบน าส่ง NU-RREC 

 

 
 

ภาพ 31 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 7 บนัทึกขอ้ความเอกสารใบน าสง่ NU-RREC 
 

 1) คลิกเลือกบันทึกข้อความเอกสารใบน าส่ง  NU-RREC ที่หมายเลข 7 ในภาพ 31 
    จะพบหนา้จอบนัทกึขอ้ความเอกสารใบน าสง่ NU-RREC  ดงัแสดงในภาพ 32 
2) ในหน้าจอบันทึกข้อความเอกสารใบน าส่ง NU-RREC สามารถเลือกดู ประเภท 
     โครงการ ที่หมายเลข 1  
3) เลือกโครงการที่ต้องบันทึกข้อความเอกสารใบน าส่ง NU-RREC ได้โดยคลิกเลือก 
     โครงการที่หมายเลข 2  
 

 
 

ภาพ 32 หนา้จอบนัทึกขอ้ความเอกสารใบน าสง่ NU-RREC1 



17 
 

 
8) แสดงชื่อโครงการที่หมายเลข 4 แสดงประเภทโครงการที่หมายเลข 5 ในภาพ 33 

9) คลิกเลือกไฟล ์เอกสารใบน าสง่คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษยเ์ครือข่าย

ภมูิภาค มหาวิทยาลยันเรศวร (NU-RREC) ที่หมายเลข 6 

10) คลิกเลือก บนัทกึผล หากเจา้หนา้ที่กรอกขอ้มลูเรียบรอ้ย ที่หมายเลข 7 

11) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 8 

 
 

ภาพ 33 หนา้จอบนัทึกขอ้ความเอกสารใบน าสง่ NU-RREC2  
 

8. ปิดโครงการทีร่อเอกสารเกินก าหนด  

 
 

ภาพ 34 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 8 ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด 
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 1) คลิกเลือก ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด ที่หมายเลข 8 ในภาพ 34 จะพบ 
    หนา้จอ ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด ดงัแสดงในภาพ 35 
2) ในหน้าจอ ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด สามารถเลือกดู ประเภทโครงการ ที่ 
      หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2 ได ้
3) เลือกโครงการที่  ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด ได้โดยคลิกเลือกโครงการที่ 
     หมายเลข 3   
 

 
 

ภาพ 35 หนา้จอปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด1 
 

4) แสดงชื่อโครงการที่หมายเลข 4 แสดงประเภทโครงการที่หมายเลข 5 ในภาพ 36 

5) คลิกเลือก ปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนดที่หมายเลข 6 

6) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7 

 
 

ภาพ 36 หนา้จอปิดโครงการที่รอเอกสารเกินก าหนด2 
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9. เปิดโครงการทีโ่ดนปิดเน่ืองจากรอเอกสารเกินก าหนด 

 
 

ภาพ 37 หนา้จอเมนขูองเจา้หนา้ที่เลือกหมายเลข 9 เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจาก 

รอเอกสารเกินก าหนด 

 
 1) คลิกเลือกเปิดโครงการที่ โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด ที่หมายเลข 9 ใน  

     ภาพ 37 จะพบหน้าจอเปิดโครงการที่ โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด ดัง 
     แสดงในภาพ 38 
2) ในหน้าจอ เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด สามารถเลือกดู  
     ประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  
3) เลือกโครงการที่ต้องขอ เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด โดย 
     คลิกเลือกโครงการที่หมายเลข 3   
 

 
ภาพ 38 หนา้จอเปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด1 
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4) แสดงชื่อโครงการที่หมายเลข 4 แสดงประเภทโครงการที่หมายเลข 5 ในภาพ 39 

5) คลิกเลือก เปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด ที่หมายเลข 6 

6) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7 

 
 

ภาพ 39 หนา้จอเปิดโครงการที่โดนปิดเนื่องจากรอเอกสารเกินก าหนด2 
 


