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 สวนที่ 4:  เมนู เอกสารรายงาน 
วัตถุประสงค :  เปนสวนของการนําออกขอมูลในฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในรูปแบบ

เอกสารรายงาน ทั้งในสวนการดําเนินงานบนเว็บไซต และการบริหารจัดการฐานขอมูลโครงการวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวยสวนงานฝายวิจัยและประเมินผล ฝายบริหารงานทั่วไปงานคลัง และฝายบริหารงานทั่วไปงานบุคคล  

 การเขาสูหนาจอการทํางาน : ผูใชงานระบบ (User) สามารถเขาสูหนาจอหลังจากที่ login เขาสู

ระบบฐานขอมูล KURM 

• เมนูที่ 5 เอกสารายงาน โดยคลิกเลือกเมนูที่ 5 “เอกสารรายงาน”  

• เมนูที่ 4 สวนของฝายบริหารงานทั่วไปงานคลัง หัวขอยอยที่ 6  “เอกสารรายงาน” 

• เมนูที่ 4 สวนของฝายบริหารงานทั่วไปงานบุคคล สวนของเอกสารขออนุมัติจางลูกจาง 

ดังรูปที่ 3 – 319 และรูปที่ 3 – 320  

 
(รูปที่ 3 – 319) 

 
(รูปที่ 3 – 320) 
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คําอธิบายรายละเอียดของเอกสารรายงาน จาํแนกเปนสวนงานตาง ๆ ดังนี ้ 

(สําหรับเอกสารรายงานทัง้ 4 หัวขอ แสดงตัวอยางอยูในสวนของภาคผนวก) 

• หัวขอที่ 1  การแสดงผลรายงานบนระบบโครงการวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผานระบบเว็บไซต  

 รายงานที่ 1: แบบนําสงขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอดุหนนุวิจยั มก. ประจาํป..... 

 วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการนาํสงขอเสนอการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. 

  ประจําป (แบบ สวพ-ว-1) 

 รายงานที่ 2:  สัญญารับทุนอุดหนนุวิจยั มก.  

 วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสัญญารบัทุนประกอบการตอบรับทนุอุดหนุนวิจัย มก.

  (แบบ สวพ-ว-2) 

 รายงานที่ 3:  แบบแสดงรายละเอียดการดาํเนนิงานวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารแบบแสดงรายละเอียดการดําเนนิงานวิจัยทุน 

   อุดหนนุวิจยั มก. ประกอบการตอบรับทุน (แบบ สวพ-ว-3) 

 รายงานที่ 4:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่1 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงนิวิจยัทนุอดุหนนุวิจยั มก. 

   ประกอบการตอบรบัทุนอุดหนุนวิจัย มก. งวดที่ 1 (แบบ สวพ-ง-1) 

 รายงานที่ 5:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่2 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงนิวิจยัทนุอดุหนนุวิจยั มก. 

   ประกอบการตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. งวดที่ 2 (แบบ สวพ-ง-2) 

 รายงานที่ 6:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่3 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงนิวิจยัทนุอดุหนนุวิจยั มก. 

   ประกอบการตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. งวดที่ 3 (แบบ สวพ-ง-2) 
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• หัวขอที่ 2  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารโครงการวิจยั (ฝายวิจยัและประเมินผล) 

 รายงานที่ 1:  แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3) 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารบัญชีรายชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

   ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ (แบบ บ–ช 3) 

 รายงานที่ 2:  แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3) 

 วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารบญัชีรายชือ่โครงการวิจยัที่เสนอขอทนุอุดหนนุวิจยั มก. 

นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (แบบ บ–ช 3) 

 รายงานที่ 3:  สรุปลําดับความสําคัญโครงการวิจยัเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดแผนความตองการ

ภาพรวมงานวจิัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาํป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) จําแนกตามประเภทโครงการ/จาํนวน

โครงการ/งบประมาณ (เสนอขอ)/คะแนน (เกรด) 

 รายงานที่ 4:  ลําดับความสาํคัญโครงการวิจัยเสนอขอทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดแผนความตองการ

ภาพรวมงานวจิัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาํป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) จําแนกตามประเภทโครงการ/จาํนวน

โครงการ/งบประมาณ (เสนอขอ)/คะแนน (เกรด) 

 รายงานที่ 5:  รายงานสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณที่เสนอของบประมาณของหนวยงาน 

 ภาครัฐ ประจําป..... 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารจัดทํารายงานสรุปจํานวนโครงการวิจยัและ

งบประมาณโครงการวิจยัทีเ่สนอของบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 

จําแนกตามหนวยงาน ประเภทโครงการวจิัยเดี่ยวและชดุโครงการวิจยั  

 รายงานที่ 6:  ขอมูลประกอบการจัดทาํสรุปภาพรวมงานวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.... 

 6.1)  จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

  ที่เลือกทั้งหมด 

6.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและผลสําเร็จที่ไดรับ 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดแผนความตองการ

ภาพรวมงานวจิัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาํป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) จําแนกตามประเภทโครงการและ

ความสอดคลองกับยทุธศาสตรที่เลือกทัง้หมด และจาํแนกตามประเภท

โครงการและผลสําเร็จที่ไดรับ 
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 รายงานที่ 7:  คําชี้แจงอนกุรรมาธิการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการการวิจัยและถายทอด 

 เทคโนโลย ีปงบประมาณ...... 

 7.1) จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ตามงบประมาณเสนอขอ 

 7.2 จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ตามงบประมาณจัดสรร 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาราง

งบประมาณรายจายประจาํป รายการการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

จําแนกตามรายละเอียดคําของบประมาณที่เสนอขอรับทนุอุดหนุนวิจัย 

และรายละเอยีดการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 รายงานที่ 8:  สรุปรายละเอยีดคําของบประมาณหมวดเงินอุดหนนุวจิยั มก. ประจาํป...... 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารสรุปรายละเอียดคําของบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน

วิจัย มก. ประจําป นําเสนอตอสํานักงบประมาณตามแผนการเสนอขอ

งบประมาณหมวดเงนิอุดหนนุวิจยั 

 รายงานที่ 9:  รายละเอียดการพิจารณาจดัสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารสรุปรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรทนุอุดหนุนวิจัย 

มก. ประจําป จําแนกตามประเภทโครงการ หมวดเงนิคาใชจาย   

 รายงานที่ 10:  ขอมูลประกอบการจัดทาํสรุปภาพรวมงานวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

 10.1) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

  เลือกเปนลาํดบัที่ 1 

 10.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

  เลือกเปนลาํดบัที่ 2 

 10.3) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

  เลือกเปนลาํดบัที่ 3 

วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดแผนความตองการ

ภาพรวมงานวจิัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาํป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) จําแนกตามจํานวนโครงการ/

งบประมาณเสนอขอ และความสอดคลองกับยทุธศาสตรที่เลือกเปน

ลําดับที่ 1 , 2 และ 3 

 รายงานที่ 11: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. ทีไ่ดรับการพิจารณาจัดลําดับ 

 ความสาํคัญ ประจาํป..... 

 11.1) เพื่อตีพิมพหรือใชประโยชน  

 11.2) เพื่อการถายทอด (เฉพาะประเภทโครงการวิจัยและถายทอดงานวจิัยสูประชาชน) 
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วัตถุประสงค:   เพื่อใชเปนเอกสารแบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยทุนอดุหนุนวิจัย มก. 

ประจาํป ประกอบการนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทนุอุดหนนุวิจยั 

สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับการพจิารณาจัดลําดับความสาํคัญรอยละ 75 

ข้ึนไป จําแนกเปนกลุมโครงการวิจยั (8 กลุมโครงการ) เพื่อการตีพิมพ 

และเพื่อการถายทอด 

 รายงานที่ 12:  รายละเอียดรายงานโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 12.1) สรุปผลการพจิารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. (ระดับคณะ) 

 12.2) สรุปผลการพจิารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. (ระดับภาควิชา) 

 12.3) รายละเอียดโครงการวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาไทย) 

 12.4) รายละเอยีดโครงการวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารในการแจงเวียนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับการ

พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป นําเสนอตอคณะ/สถาบัน/

สํานัก ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจัย ใหรับทราบผลการพิจารณาจัดสรร

ทุนฯ และนําแจงหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อเรงรัดการเบิกจายเงินวิจัย 

 รายงานที่ 13:  รายชื่อกลุมโครงการวิจยัที่ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนนุวจิัย มก. เฉพาะกลุม............ 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารในการจัดกลุมโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจยั มก. จําแนกตามกลุมโครงการวิจัยที่ใหความสนใจ 

 รายงานที่ 14:  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 

 โครงการวิจยัที่อยูในลาํดับความสาํคัญรอยละ.... ข้ึนไป (เกรด A และ B)  

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

ทนุอุดหนนุวิจยั มก. สําหรับโครงการวิจยัทีอ่ยูในลาํดับความสาํคัญรอยละ 

75 ข้ึนไป (เกรด A และ B) จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย 

 รายงานที่ 15:  จํานวนโครงการและงบประมาณทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....  

 จําแนกตามหนวยงานและลกัษณะโครงการ (ระดับคณะ) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจยั 

มก. ที่ไดรับการจัดสรรทุน จําแนกตามหนวยงานและลักษณะโครงการ 

 รายงานที่ 16:  สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณทีเ่สนอขอและไดรับจัดสรรทุนอดุหนนุวิจยั มก.  

 ประจําป..... (จําแนกตามหนวยงาน) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนนุ 

วิจัย มก. ที่เสนอขอและไดรับจัดสรรทุน จาํแนกตามหนวยงาน 
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 รายงานที่ 17:  แผน/ผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ..... (ฝายวิจยัและประเมินผล) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารจัดทาํแผน และรายงานผลการดําเนนิงาน จําแนกเปน

แตละไตรมาส โดยอธิบายถึงจาํนวนโครงการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ที่

ไดรับการจัดสรรทุน จําแนกตามแผนงานประสานและบริหารงานวิจัย/

ประเภทโครงการวิจยั เพื่อนําเสนอเปนแผน/ผลการดําเนินงาน ในแตละ

ไตรมาส นําเสนอตอสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 รายงานที่ 18:  ผลงานวิจยัเพือ่ถายทอดเทคโนโลย ีจําแนกขอมูลออกเปน 

 18.1) จําแนกแตละไตรมาส 

 18.2) รวมทุกไตรมาส 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานผลการดําเนนิงาน จาํแนกเปนแตละไตรมาส 

และรวมผลการดําเนินงานทกุไตรมาส โดยอธิบายถึงจํานวนโครงการ

ทุนอุดหนนุวิจยั มก. ที่ไดรับการจัดสรรทุน จําแนกตามประเภท

โครงการวิจยั เพื่อนาํเสนอเปนผลการดําเนนิงานตอกองแผนงาน มก. 

 รายงานที่ 19:  รายชื่อนกัวิจยัที่ไดรับทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป.... จาํแนกตามคณะ/ภาควิชา 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปรายชือ่นักวจิัยที่ไดรับทุนอุดหนนุวจิัย มก. 

ประจําป จาํแนกตามคณะ/สถาบนั/สํานัก 

 รายงานที่ 20:  รายชื่อหวัหนาโครงการวิจยัเดี่ยว/ผูอํานวยการชดุโครงการวิจัย/โครงการวิจัยยอย  

 ที่ไดรับทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... จาํแนกตามคณะ/ภาควิชา (แสดงสายงาน) 

 20.1) จําแนกตามหวัหนาโครงการวิจัย 

 20.2) จําแนกตามผูรวมโครงการวิจยั 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปรายชือ่หัวหนาโครงการวิจยั/ผูรวมโครงการวิจยัที่

ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป จาํแนกตามสายงาน 

 รายงานที่ 21:  จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จาํแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา และ 

 กลุมสาขาวิชา ประจําป..... 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปจาํนวนและงบประมาณโครงการวจิัยที่ไดรับจดัสรร

ทุนอุดหนนุวิจยั มก. จาํแนกตามหนวยงาน และกลุมสาขาวิชา 

 รายงานที่ 22:  จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จาํแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา ประเภท 

 โครงการ และ กลุมสาขาวิชา ประจําป..... 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปจาํนวนและงบประมาณโครงการวจิัยที่ไดรับจดัสรร

ทุนอุดหนนุวิจยั มก. จาํแนกตามประเภทโครงการวิจยั และกลุม

สาขาวิชา และลักษณะโครงการวิจัย 
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 รายงานที่ 23:  สรุปภาพรวมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 

 23.1) จํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับทนุฯ จาํแนกตามหนวยงานหลัก 

  ที่รับผิดชอบโครงการวิจยั (สรุปภาพรวม) 

 23.2) รายละเอียดโครงการวิจยัทีไ่ดรับทุนฯ จาํแนกตามหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

  โครงการวิจยั (แสดงโครงการ) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใชเปนเอกสารสรุปภาพรวมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

ประจําป จาํแนกตามหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจยั แสดง

จํานวนในภาพรวมทั้งหมด และแสดงเปนรายละเอียดโครงการ 

 รายงานที่ 24:  ตารางเปรียบเทียบจาํนวนโครงการและงบประมาณเสนอขอและจัดสรรทุน 

 อุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... และ ...... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารเปรียบเทยีบจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่

เสนอขอและจดัสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป....... และ ป...........

จําแนกตามกลุมโครงการวจิัย (8 กลุมโครงการ) 

 รายงานที่ 25:  รายงานสรุปจาํนวนโครงการตามประเภทผลสําเร็จ จาํแนกตามประเภทของการวิจัย 

 ที่เสนอของบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานสรุปจํานวนโครงการตามประเภทผลสําเร็จ 

จําแนกตามประเภทของการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจําป  

 รายงานที่ 26:  รายละเอียดหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่ไดรับจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก.  

 ประจําป..... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายละเอยีดหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่

ไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป จําแนกตาม

รายการครุภัณฑของแตละโครงการวิจยั 

 รายงานที่ 27:  จํานวนโครงการวิจัยของอาจารย/นักวิจัย ที่เสนอขอรับทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....  

 และไดรับการพิจารณาจัดลาํดับความสาํคัญ รอยละ...... ข้ึนไป 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารสรุปรายละเอียดจํานวนโครงการวิจยัที่อาจารย/

นักวจิัยยืน่เสนอขอรับทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป จาํแนกตามรายชือ่

นักวจิัย สําหรบัโครงการวจิยัที่ไดรับการพจิารณาจัดลําดับความสําคญั

รอยละ 75 ข้ึนไป เพื่อเปนเอกสาประกอบการพจิารณาจัดสรรทุนฯ 

 รายงานที่ 28:  อาจารย/นกัวจิัย ที่ข้ึนทะเบยีนนักวจิัย มก. 

 28.1) จําแนกตามสายวิชาการและหนวยงานทีสั่งกัด 

 28.2) จําแนกตามหนวยงานสงักัดและสายวิชาการ 
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 28.3) สรุปสถิติจํานวนอาจารย/นกัวิจัย ที่ข้ึนทะเบียนนักวิจัย มก.  

  จําแนกตามป พ.ศ. ที่ข้ึนทะเบียน 

 28.4) สรุปจํานวนอาจารย/นักวิจัย ที่ข้ึนทะเบียนนักวจิัย มก. จาํแนกตามป พ.ศ.  

  ที่ข้ึนทะเบียน และจําแนกตามคณะ/สถาบนั/สํานกั 

 28.5) รายชื่ออาจารย/นกัวิจยัที่ข้ึนทะเบยีนนักวิจยั มก. จาํแนกตามหนวยงานสังกัด 

  และสายวิชาการ 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารสรุปสถิติจํานวนอาจารย/นักวิจัย ที่ข้ึนทะเบยีน

นักวจิัย มก. จาํนวนตามปงบประมาณ หนวยงานสงักัด สายวิชาการ  

 รายงานที่ 29: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐทีเ่สนอของบประมาณประจาํป..... 

 จําแนกตามคณะ/สถาบัน/สํานัก 

วัตถปุระสงค: เพื่อใชเปนเอกสารแบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอและรับ

ทุนอุดหนนุวิจยั มก. จาํแนกตามหนวยงาน 

 รายงานที่ 30:  สถานะภาพการเบิกจายเงนิอุดหนนุวิจยั มก. 

 30.1) สถานะภาพการเบิกจายเงนิอดุหนนุวิจยั มก. ประจําป.... (เบิกตามปงบประมาณ) 

  (แสดงสถานะภาพทกุโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรและแสดงขอมูล

  การเบิกจายเฉพาะในชวงเวลาที่กาํหนด) 

 30.2) สถานะภาพการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.... (เบิกเหลื่อมปงบประมาณ) 

  (แสดงสถานะภาพเฉพาะโครงการทีม่ีการเบิกจายจริงในชวงเวลาที่กาํหนด) 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารแสดงสถานะภาพการเบิกจายเงนิทนุอดุหนนุวิจยั มก. 

ประจําป (แสดงสถานะภาพเบิกตามปงบประมาณ และเบิกเหลื่อม

ปงบประมาณ)  

 รายงานที่ 31:  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป.....  

 (จําแนกตามประเภทโครงการ และคณะผูวจิัย/หนวยงาน) 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารสรุปผลการพิจารณาจัดสรรทนุอุดหนนุวิจยั มก. 

จําแนกตามประเภทโครงการ พรอมทั้งระบุคณะผูวิจัยของแตละโครงการ 

 รายงานที่ 32:  ทะเบยีนตอบรบัสัญญารับทนุอุดหนุนวิจัย มก. และการรบัเงินงวดปงประมาณ.... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารทะเบยีนตอบรับสัญญารับทนุอุดหนนุวิจยั มก. และการรับ

เงนิงวดปงบประมาณ สามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการจะนําออกรายงาน 

 รายงานที่ 33:  เปาหมายผลผลิต และผลลพัธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัย 

 33.1) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก.  

  ประจําป..... จาํแนกตามประเภทโครงการวิจัย (สรุปรายละเอียดทัง้หมด) 
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 33.2) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก.  

  ประจําป..... จาํแนกตามประเภทโครงการวิจัย (เฉพาะกรณีอ่ืน ๆ) 

 33.3) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก.  

  ประจําป.....  

  - แสดงผลรายงานตามโครงการวิจยัทัง้หมด  

  - แสดงผลรายงานจําแนกตามหัวหนาโครงการวิจยั 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารสรุปผลเปาหมายผลผลติ และผลลัพธ/ผลกระทบ ของ

โครงการวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป จําแนกตามประเภทโครงการ 

แสดงผลรายงานตามโครงการวิจัยทั้งหมด และจําแนกตามหัวหนาโครงการวิจัย 

 รายงานที่ 34:  สถานภาพการสงรายงานและการเบิกจายเงนิวิจยัของนักวจิัยที่ไดรับทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 ประจําป...... ถึง .......  

 - แสดงผลรายงานทัง้หมดตามทีก่ําหนด 

 - เลือกแสดงผลเฉพาะหวัหนาโครงการวิจัยที่กําหนด 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารแสดงสถานภาพการสงรายงานและการเบิกจายเงนิ

วิจัยของนักวิจยัที่ไดรับการจดัสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. จาํแนกตาม

รายชื่อหวัหนาโครงการวิจยั สามารถระบุปงบประมาณทีต่องการ 

 รายงาน: การแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก.:  

   - บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไดรับการพิจารณา 

- บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไมไดรับการพิจารณา 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขอความแจงเวยีนการแจงผลการพิจารณาจัดสรร

ทุนอุดหนนุวิจยั มก. สําหรับโครงการวิจยัที่ไดรับและไมไดรับการพิจารณา 

 รายงาน: แบบตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจยัโครงการวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจาํป..... 

 - การสงรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 1 (6 เดือนแรก) 

- การสงรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2 (6 เดือนหลงั) 

- การสงรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) 

- การสงรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารแบบตรวจสอบการสงรายงานผลการวจิัย

โครงการวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจาํป สําหรับการสงรายงาน

ความกาวหนา และรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ นาํเสนอตอหัวหนา

ฝายวิจยัและประเมินผล หวัหนาฝายบรหิารและธุรการทั่วไป เพื่อการ

เบิกจายเงนิวจิัยประจํางวดที่ 2 และ 3 
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• หัวขอที่ 3  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารการเบิกจายเงินวิจัย (งานคลงั สวพ.มก.) 
 รายงานที่ 1: เอกสารใบแจงการรับเงินทนุอุดหนุนวิจัย มก. 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารใบแจงการรับเงินทนุอุดหนนุวิจยั มก. ใหกับนักวิจยัที่

เบิกจายเงนิวจิัยในแตละงวด 

 รายงานที่ 2:  รายละเอียดประกอบรายงานเงนิคงเหลือประจําวนัทนุอุดหนนุวจิยั มก. 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายละเอยีดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจําวนั 

ประจําป จาํแนกตามธนาคารที่ออกเช็ค วนัที่เช็ค 

 รายงานที่ 3:  รายงานงบดําเนินการคางเบกิเงนิอุดหนุนวจิัย มก. ประจาํป..... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานงบดําเนนิการคางเบกิเงนิอุดหนนุวิจยั มก.

ประจําป ณ วนัทีท่ี่ตองการออกรายงาน จําแนกตามประเภทโครงการ 

และรายชื่อนกัวิจัยที่เบิกจายเงินวิจัยในแตละงวด 

 รายงานที่ 4:  งบลงทุน 

  4.1) รายงานงบลงทุนคางเบกิเงนิอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

  4.2) รายงานงบลงทุนคางเบกิเงนิอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... (แสดงรายละเอียด) 

  4.3) ทะเบยีนงบลงทุนเงนิอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานงบลงทนุคางเบกิเงนิอุดหนุนวจิัย มก. 

ประจําป ณ วนัทีท่ี่ตองการออกรายงาน จําแนกตามประเภท

โครงการวิจยั รายชื่อนกัวิจยัที่เบิกจายเงินวิจัย รายการครุภัณฑ นําออก

รายงานทั้งในรูปแบบแสดงรายละเอยีด และการจัดทาํทะเบียนงบลงทนุ 

 รายงานที่ 5:  คาสาธารณูปโภค 

  5.1) รายการเบิกจายคาสาธารณปูโภคงบอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป.... ประจําเดือน..... 

  5.2) รายการเบิกคาสาธารณูปโภคงบอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป... (ตลอดชวงการใชงบ) 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานสรุปการเบิกจายคาธารณูปโภคงบอุดหนนุ

วิจัย มก. ประจําป ณ วนัทีท่ี่ตองการออกรายงาน จําแนกหนวยงาน และ

การรายงานผลในแตละเดือน 

 รายงานที่ 6:  รายงานเงนิอุดหนนุวิจยั มก. 

  6.1) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจัย ประจาํป..... ประจาํเดือน........  

   (จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย) 

 6.2) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจยั ประจาํป..... ประจาํเดือน........ 

  (จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย และรายการคาใชจาย) 
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 6.3) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจัย ประจาํป..... ประจาํเดือน......... 

  (จําแนกตามรายชื่อนักวิจยั/หนวยงาน สําหรับระยะเวลา) 

 6.4) ทะเบยีนเงินอดุหนนุวิจยั มก. ประจาํป......  

  (จําแนกตามโครงการวิจยั และหมวดคาใชจายตางๆ) 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารรายงานการจายเงนิอุดหนนุวิจยั ประจําป จําแนก

ตามประเภทโครงการ สําหรับการเบิกจายจริง ณ เดอืนปจจุบัน และ

ต้ังแตเร่ิมปงบประมาณจนถงึปจจุบัน  และเปนรายงานการเบกิจายเงิน

อุดหนนุวิจยัทัว่ไป ประจําป จําแนกตามประเภทโครงการวิจยั และ

หมวดคาใชจายตาง ๆ ในแตละเดือน 

 รายงานที่ 7:  บันทกึขอความเพื่อการติดตามการรายงานสถานะภาพทางการเงนิทนุอุดหนุนวิจัย มก. 

  7.1) เอกสารการขอขยายเวลาการเบิกจายเงนิอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป...... 

  7.2) เอกสารการขอใหจัดทํารายงานสรุปผลการใชเงินทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขอความการติดตามเพื่อการขอขยายเวลาการ

เบิกจายเงนิอดุหนนุวิจยั มก. ประจาํป และบันทกึขอความขอใหจัดทํา

รายงานสรุปผลการใชจายเงนิวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. ใหกับนักวิจยัที่

ไดรับการจัดสรรทุน 
 

• หัวขอที่ 4  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารงานบุคคล (งานบุคคล สวพ.มก.) 
 รายงานที่ 1:  เอกสารการขออนุมัติจางลกูจางชั่วคราวโครงการวิจยั 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารบันทึกขอความขออนมุัติจางลกูจางชั่วคราวโครงการวิจัย 

สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับพิจารณาจัดสรรทุนหมวดคาจางชั่วคราว 

 รายงานที่ 2:  บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจยั 

วัตถุประสงค: เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขออนุมัติจางลูกจางชัว่คราว โดยจัดทาํ

เปนเอกสารบญัชีรายละเอียดลูกจางชัว่คราวโครงการวิจยั จําแนกตาม

โครงการวิจยัที่ตองการจะขออนุมัติจาง 
 


