
 ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI-407-05-01 
แก้ไขคร้ังท่ี 0 

หน้าท่ี 1/6 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2563 

ชื่อเร่ือง การกรอกข้อมลู คง.2 3 ออนไลน์ (online)   
    

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อและต าแหน่ง ลายมือชื่อ วันที ่
จัดท ำโดย นำงนงนภัส โฆษวิฑิตกลุ 

หัวหน้ำงำนควำมปลอดภัยฯ 
 

5 พฤษภาคม 2563 

 นำงกีรติกร  เรืองศร ี
หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจยัฯ 

 
5 พฤษภาคม 2563 

ทบทวนโดย นำยอำวุธ   อินทรช่ืน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตรแ์ละสนบัสนุน  

5 พฤษภาคม 2563 

อนุมัติโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช  รุจิรวรรธน ์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 5 พฤษภาคม 2563 

 
ส าเนาฉบับท่ี สถานะเอกสาร 

 
 

 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไข 
คร้ังท่ี 

วันที่บังคับใช้ หน้าท่ี รายละเอียดการแก้ไข หมายเหตุ 

0 5 พ.ค.2563 1-6 รำยละเอียดกำรแกไ้ขอ้ำงอิงตำมเอกสำรเลขท่ีรับ DAR No.Q-42-63  
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1. วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหน้ักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ คณำจำรย์ นักวิจัย พนักงำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้ทรำบ

ถึงวิธีปฏิบัติในกำรกรอกข้อมูล คง.2 3 ออนไลน์ (online) ได้อย่ำงถูกต้อง 

  

2. ขอบเขต 

 ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของนักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ คณำจำรย์ นักวิจัย พนักงำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนนุในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ โครงกำรวิจัย ภำยในห้องปฏิบัติกำรของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี

  

3. เอกสารอ้างอิง 

 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (P-407-05) เรื่อง กำรขอใช้เครื่องมือเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์และโครงกำรวิจัย 

 3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-407-04-01) เรื่อง ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ได้ Safety Card 

4. ค านิยาม 

 4.1 คง.2 หมำยถึง แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบตัิกำรเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์  

 4.2 คง.3 หมำยถึง แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อท ำโครงกำรวิจัย 

 4.3 ผู้ขอใช้ หมำยถึง นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณำจำรย์ นักวิจัย พนักงำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

5. ความรับผิดชอบ 

 5.1 ผู้ขอใช้ รับผิดชอบ กรอกข้อมูลคง.2 3 ออนไลน์ 

 5.3 ฝ่ำยสนบัสนุนโครงกำรวิจยัฯ รับผดิชอบ เป็นผู้ตรวจสอบเอกสำรโครงกำรวิจัย บันทึกข้อมลูลงในฐำนข้อมูล แจ้งผลกำรอนมุัต ิ
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6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 6.1 ผู้ขอใช้ เข้ำเวปไซต์ http://cste.sut.ac.th/project2020/index.php 

 

 

 6.2 ผู้ขอใช้ Login Username: graduate 

 6.3 ผู้ขอใช้ พิมพ์ Password: graduate 

 

  

http://cste.sut.ac.th/project2020/index.php
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 6.4 เมื่อผู้ขอใช้ Login เรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏภำพดังข้ำงล่ำง 

 6.5 ผู้ขอใช้ กรณีท่ีเป็นงำนวิทยำนิพนธ์ (คง.2) ให้เลือกเมนูเพ่ิม คง .2  จำก Main Menu ทำงด้ำนซ้ำยมือ จะปรำกฏ

แบบฟอร์มเพ่ิมข้อมูล คง.2 ให้นักศึกษำบัณฑิตกรอกตำมเอกสำร คง.2 กรณีช่องที่ไม่มีข้อมูลที่จะกรอกให้ว่ำงเว้นไว้ไม่

ต้อง ใส่เครื่องหมำยขีด (hyphen,-)   
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 และผู้ขอใช้ต้องแนบไฟล์เอกสำรดังนี ้

 5.1.แบบฟอร์ม คง.2 ที่กรอกเรียบร้อยและผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณบดีแล้ว 

 5.2.ส ำเนำ Safety card ที่เซ็นรบัรองส ำเนำแล้ว 

 5.3.เอกสำรยืนยันว่ำสอบโครงร่ำงผ่ำนแล้ว หรือ ใบ ทบ.20 

 5.4.บันทึกข้อควำมขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติกำรในเวลำท ำกำรทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำกอธิกำรบดี (อ้ำงถึงประกำศปิดท ำกำร
มหำวิทยำลยั เทคโนโลยสีุรนำรีเปน็กำรช่ัวครำว ลว.25 มี.ค.2563) 

โดยเตรียมไฟล์เอกสำร 5.1-5.4 ให้เป็นไฟลเ์ดียว ช่ือของไฟล์เอกสำรห้ำมมีอักขระดังต่อไปนี ้/ \" ' * ; -? [ ] ( ) ~ ! $ { } < 
> # @ & | เนื่องจำกจะไม่ สำมำรถอัปโหลดไฟลเ์อกสำรได้ และนำมสกุลไฟลเ์ป็น .pdf 

 6.6 ผู้ขอใช้กรณีที่เป็นงำนวิจัยคณำจำรย์ /นักวิจัย (คง.3) ให้เลือกเมนูเพิ่ม คง .3  จำก Main Menu ทำงด้ำนซ้ำยมือ จะปรำกฏ

แบบฟอร์มเพิ่มข้อมลู คง.3 ให้นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจยักรอกตำมเอกสำร คง.3 กรณีช่องที่ไม่มีข้อมลูทีจ่ะกรอกให้ว่ำงเว้นไวไ้ม่ต้อง ใส่

เครื่องหมำยขดี (hyphen,-)   
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 และผู้ขอใช้ต้องแนบไฟล์เอกสำรดังนี ้

 6.1.แบบฟอร์ม คง.3 ที่กรอกเรียบร้อยและผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณบดีแล้ว 

 6.2.ส ำเนำ Safety card ของผู้ช่วยวิจัยทุกคนท่ีเซ็นรับรองส ำเนำแล้ว 

6.4.บันทึกข้อควำมขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติกำรในเวลำท ำกำรทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำกอธิกำรบดี (อ้ำงถึงประกำศปดิท ำกำร
มหำวิทยำลยั เทคโนโลยสีุรนำรีเปน็กำรช่ัวครำว ลว.25 มี.ค.2563) 

โดยเตรียมไฟล์เอกสำร 6.1-6.4 ให้เป็นไฟลเ์ดียว ช่ือของไฟล์เอกสำรห้ำมมีอักขระดังต่อไปนี ้/ \" ' * ; -? [ ] ( ) ~ ! $ { } < 
> # @ & | เนื่องจำกจะไม่ สำมำรถอัปโหลดไฟลเ์อกสำรได้ และนำมสกุลไฟลเ์ป็น .pdf 

7. แบบฟอร์ม/บันทึก 

บันทึก สถานที่เก็บ ระยะเวลาการ

เก็บ 

ผู้รับผิดชอบ 

FM-407-04-02 (แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อท ำ
วิทยำนิพนธ์ (คง.2) 

ห้องฝ่ำยสนับสนุนฯ ตำมระเบียบฯ ฝ่ำยสนับสนุนฯ 

FM-407-04-01 (แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อท ำ
โครงกำรวิจัย (คง.3) 

ห้องฝ่ำยสนับสนุนฯ ตำมระเบียบฯ ฝ่ำยสนับสนุนฯ 

 

 


