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คํานํา 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานสนับสนนุ มีภารกิจดานบรหิาร 

ประสานและสนับสนนุการดําเนินงานวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหสนองรบันโยบาย
ของมหาวทิยาลัยในการเปน “มหาวทิยาลัยวิจัย” (Research University) ดังนั้น การบริหารจดัการดาน
สารสนเทศการวิจัย จึงมีความจําเปนอยางมากตอระบบการบริหารจัดการ และเพื่อใหงายตอการประสานและ
ดําเนนิการ จึงไดมีการกาํหนดรูปแบบการดําเนนิงานในลักษณะโปรแกรมฐานขอมลูโครงการวิจยัทุนอุดหนนุ
วิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม   

ในปจจุบันการทําวิจยัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการพฒันาและเพิ่มจาํนวนมากขึ้นทุกๆ ป 
สืบเนื่องมาจากแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใหสอดรับ และเพิ่มระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหมี
ความเติบโตมากยิง่ขึ้น อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางศักยภาพในการสอนระดบัคณาจารยในมหาวทิยาลัยให
มากยิง่ขึ้นดวยนัน้ โดยลักษณะงานวิจัยที่มีความหลากหลายทาํใหผลผลิต (Output) ที่เกิดจากงานวิจัยมี
หลายรูปแบบ เชน องคความรู ส่ิงประดิษฐ ผลงานวิจัยตีพิมพ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์จํานวนดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต เปนตน ผลงานเหลานี้เปนสิ่งที่แสดงถงึ ความกาวหนาตอการวิจัยของมหาวิทยาลยัทั้งสิน้ และ
ดวยมูลเหตุของความหลากหลายของงานวิจัย จึงจําเปนตองมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัย
ที่เปนมาตรฐานการดําเนนิงานอยางเปนระบบ สถาบนัวิจยัและพัฒนาแหง มก. จึงไดพฒันาระบบการ
บริหารจัดการฐานขอมลูโครงการวิจยัทนุอดุหนนุวิจยั มก. เปนเครื่องมือที่ชวยในการปฏิบัติงาน จึงไดมกีาร
พัฒนาและวางแผนการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจัย มก. ใหเกดิความคลองตัว สะดวก 
รวดเร็ว และเกิดความชัดเจนของขอมูลโครงการวิจยัมากขึ้น ฝายวจิัยและประเมนิผล สถาบนัวิจยัและ
พัฒนาแหง มก. ไดเล็งเห็นความสาํคัญของการใชโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั จงึไดจัดทําคูมือ การ
ปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจยัทนุอุดหนนุวิจยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (KURDI: Research 
Management System, KURM) ทั้งในสวนของการใชงานผานระบบเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
(http://www.rdi.ku.ac.th) และสวนของการปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยภายในสถาบนัวิจยั
และพัฒนาแหง มก. เพื่อใชเปนเอกสารคูมือเพื่อการใชงานและการปฏิบัติงาน  

ผูจัดทํา ขอขอบคุณหัวหนาฝายวิจยัและประเมินผล หวัหนาฝายสารสนเทศงานวิจยั และเลขานุการ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งผูรวมงานทุกทานที่ชวยใหขอคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางในการจัดทําเอกสาร
ดังกลาวจนสาํเร็จลุลวงไปดวยดี และหวงัเปนอยางยิง่วา คูมือการปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย
ทุนอุดหนนุวิจยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ฉบับนี้จะเปนประโยชนแก อาจารย นักวิจัย นักวชิาการ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทัง้เจาหนาที่ผูดูแลระบบ เจาหนาทีท่ี่มสีวนเกี่ยวของกับระบบ
ฐานขอมูลโครงการวิจัย และผูปฏิบัติงานดานโครงการวจิยัทนุอุดหนุนวจิัย มก. ตอไป 
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 การแสดงผลรายงานบนระบบโครงการวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ผานระบบเวบ็ไซต 

 • รายงานที่ 1: แบบนําสงขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอดุหนนุวิจยั มก. ประจาํป..... 
 • รายงานที่ 2:  สัญญารับทุนอุดหนนุวิจยั มก.  
 • รายงานที่ 3:  แบบแสดงรายละเอียดการดาํเนนิงานวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. 
 • รายงานที่ 4:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่1 
 • รายงานที่ 5:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่2 
 • รายงานที่ 6:  บันทกึขออนุมติัเบิกเงนิและรับเงินอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป..... งวดที ่3 
  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารโครงการวิจัย (ฝายวจิัยและประเมนิผล) 
 • รายงานที่ 1:  แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3) 
 • รายงานที่ 2:  แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3 สําหรับสภาวิจยั) 
 • รายงานที่ 3:  สรุปลําดับความสําคัญโครงการวิจยัเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 
 • รายงานที่ 4:  ลําดับความสาํคัญโครงการวิจัยเสนอขอทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 
 • รายงานที่ 5:  รายงานสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณที่เสนอของบประมาณของหนวยงานภาครัฐ  

 ประจําป..... 
 • รายงานที่ 6:  ขอมูลประกอบการจัดทาํสรุปภาพรวมงานวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.... 

 6.1)  จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
  ที่เลือกทั้งหมด 
 6.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและผลสําเร็จที่ไดรับ 

 • รายงานที่ 7:  คําชี้แจงอนกุรรมาธิการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
 ปงบประมาณ...... 
 7.1) จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ตามงบประมาณเสนอขอ 
 7.2 จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. ตามงบประมาณจัดสรร 

 • รายงานที่ 8:  สรุปรายละเอยีดคําของบประมาณหมวดเงินอุดหนนุวจิยั มก. ประจาํป...... 
 • รายงานที่ 9:  รายละเอียดการพิจารณาจดัสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 
 • รายงานที่ 10:  ขอมูลประกอบการจัดทาํสรุปภาพรวมงานวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 

 10.1) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
  เลือกเปนลาํดบัที่ 1 
 10.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
  เลือกเปนลาํดบัที่ 2 
 10.3) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
  เลือกเปนลาํดบัที่ 3 
 



ส า ร บั ญ (ตอ) 
  

 • รายงานที่ 11: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. ทีไ่ดรับการพิจารณาจัดลําดับ 

 ความสาํคัญ ประจําป..... 

 11.1) เพื่อตีพิมพหรือใชประโยชน  

 11.2) เพื่อการถายทอด (เฉพาะประเภทโครงการวิจัยและถายทอดงานวจิัยสูประชาชน) 

 • รายงานที่ 12:  รายละเอียดรายงานโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 12.1) สรุปผลการพจิารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. (ระดับคณะ) 

 12.2) สรุปผลการพจิารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. (ระดับภาควิชา) 

 12.3) รายละเอียดโครงการวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาไทย) 

 12.4) รายละเอียดโครงการวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

 จําแนกตามหนวยงานและลกัษณะโครงการ (ระดับคณะ) 

 • รายงานที่ 16:  สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณทีเ่สนอขอและไดรับจัดสรรทุนอดุหนนุวิจยั มก.  

 ประจําป..... (จําแนกตามหนวยงาน) 

 • รายงานที่ 17:  แผน/ผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ..... (ฝายวิจยัและประเมินผล) 

 • รายงานที่ 18:  ผลงานวิจยัเพือ่ถายทอดเทคโนโลย ีจําแนกขอมูลออกเปน 

 18.1) จําแนกแตละไตรมาส 

 18.2) รวมทุกไตรมาส 

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

 • รายงานที่ 20:  รายชื่อหวัหนาโครงการวิจยัเดี่ยว/ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยยอย  

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

 20.1) จําแนกตามหวัหนาโครงการวิจัย 

 20.2) จําแนกตามผูรวมโครงการวิจยั 

 • รายงานที่ 21:  จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จาํแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา และ 

 กลุมสาขาวิชา ประจําป..... 

 • รายงานที่ 22:  จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จาํแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา ประเภท 

 โครงการ และ กลุมสาขาวิชา ประจําป..... 



ส า ร บั ญ (ตอ) 
  

 • รายงานที่ 23:  สรุปภาพรวมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 

 23.1) จํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับทนุฯ จาํแนกตามหนวยงานหลัก 

  ที่รับผิดชอบโครงการวิจยั (สรุปภาพรวม) 

 23.2) รายละเอียดโครงการวิจยัทีไ่ดรับทุนฯ จาํแนกตามหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

  โครงการวิจยั (แสดงโครงการ) 

 • รายงานที่ 24:  ตารางเปรียบเทียบจาํนวนโครงการและงบประมาณเสนอขอและจัดสรรทุน 

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

 • รายงานที่ 25:  รายงานสรุปจาํนวนโครงการตามประเภทผลสําเร็จ จาํแนกตามประเภทของการวิจัย 

 ที่เสนอของบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ..... 

 • รายงานที ่26:  รายละเอยีดหมวดครุภัณฑ ทีดิ่น และส่ิงกอสราง ที่ไดรับจัดสรรทนุอุดหนนุวิจัย มก.ประจาํป..... 

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

 และไดรับการพิจารณาจัดลาํดับความสาํคัญ รอยละ...... ข้ึนไป 

 • รายงานที่ 28:  อาจารย/นกัวจิัย ที่ข้ึนทะเบยีนนักวจิัย มก. 

 28.1) จําแนกตามสายวิชาการและหนวยงานทีสั่งกัด 

 28.2) จําแนกตามหนวยงานสงักัดและสายวิชาการ 

 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 

 • รายงานที่ 29: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐทีเ่สนอของบประมาณประจาํป..... 

 จําแนกตามคณะ/สถาบัน/สํานัก 

 • รายงานที่ 30:  สถานะภาพการเบิกจายเงนิอุดหนนุวิจยั มก. 

 30.1) สถานะภาพการเบิกจายเงนิอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป.... (เบิกตามปงบประมาณ) 

  (แสดงสถานะภาพทกุโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรและแสดงขอมูล

  การเบิกจายเฉพาะในชวงเวลาที่กาํหนด) 

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

  (แสดงสถานะภาพเฉพาะโครงการทีม่ีการเบิกจายจริงในชวงเวลาที่กาํหนด) 



ส า ร บั ญ (ตอ) 
 

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

 (จําแนกตามประเภทโครงการ และคณะผูวจิัย/หนวยงาน) 

 • รายงานที่ 32:  ทะเบยีนตอบรบัสัญญารับทนุอุดหนุนวิจัย มก. และการรบัเงินงวดปงประมาณ.... 

 • รายงานที่ 33:  เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัย 

 33.1) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก.  

  ประจําป..... จาํแนกตามประเภทโครงการวิจัย (สรุปรายละเอียดทัง้หมด) 

 33.2) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัย มก.  

  ประจําป..... จาํแนกตามประเภทโครงการวิจัย (เฉพาะกรณีอ่ืน ๆ) 

 33.3) เปาหมายผลผลติ และผลลพัธ/ผลกระทบ ของโครงการวิจยัทนุอุดหนนุวิจยั มก. ประจาํป.....  

  - แสดงผลรายงานตามโครงการวิจยัทัง้หมด  

  - แสดงผลรายงานจําแนกตามหัวหนาโครงการวิจยั 

 • รายงานที่ 34:  สถานภาพการสงรายงานและการเบิกจายเงนิวิจยัของนักวจิัยที่ไดรับทุนอุดหนนุวิจยั มก.  
 ประจําป...... ถึง .......  
 - แสดงผลรายงานทัง้หมดตามทีก่ําหนด 

 - เลือกแสดงผลเฉพาะหวัหนาโครงการวิจัยที่กําหนด 
 • รายงาน: การแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก.:  

  - บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไดรับการพิจารณา 
- บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไมไดรับการพิจารณา 

 • รายงาน: แบบตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจยัโครงการวิจยัทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจาํป..... 
 - การสงรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 1 (6 เดือนแรก) 

- การสงรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2 (6 เดือนหลงั) 
- การสงรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) 
- การสงรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) 

  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารการเบกิจายเงนิวิจยั (งานคลงั สวพ.มก.) 
 • รายงานที่ 1: เอกสารใบแจงการรับเงินทนุอุดหนุนวิจัย มก. 
 • รายงานที่ 2:  รายละเอียดประกอบรายงานเงนิคงเหลือประจําวนัทนุอุดหนนุวิจยั มก. 
 • รายงานที่ 3:  รายงานงบดําเนินการคางเบกิเงนิอุดหนุนวจิัย มก. ประจาํป...... 
 • รายงานที่ 4:  งบลงทุน 

  4.1) รายงานงบลงทุนคางเบกิเงนิอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... 
  4.2) รายงานงบลงทุนคางเบกิเงนิอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... (แสดงรายละเอียด) 
  4.3) ทะเบยีนงบลงทุนเงนิอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 



ส า ร บั ญ (ตอ) 
  
 • รายงานที่ 5:  คาสาธารณูปโภค 

 5.1) รายการเบกิจายคาสาธารณูปโภคงบอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป.... ประจําเดือน..... 
 5.2) รายการเบกิคาสาธารณูปโภคงบอุดหนนุวิจัย มก. ประจําป... (ตลอดชวงการใชงบ) 

 • รายงานที่ 6:  รายงานเงนิอุดหนนุวิจยั มก. 
 6.1) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจัย ประจาํป..... ประจาํเดือน........  
  (จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย) 
 6.2) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจัย ประจาํป..... ประจาํเดือน........ 
  (จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย และรายการคาใชจาย) 
 6.3) รายงานการเบกิจายเงนิอุดหนุนวิจัย ประจาํป..... ประจาํเดือน......... 
  (จําแนกตามรายชื่อนักวิจยั/หนวยงาน สําหรับระยะเวลา) 
 6.4) ทะเบยีนเงินอดุหนนุวิจยั มก. ประจาํป......  
  (จําแนกตามโครงการวิจยั และหมวดคาใชจายตางๆ) 

 • รายงานที่ 7:  บันทกึขอความเพื่อการติดตามการรายงานสถานะภาพทางการเงนิทนุอุดหนุนวิจัย มก. 

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

  7.2) เอกสารการขอใหจัดทํารายงานสรุปผลการใชเงินทุนอุดหนนุวิจยั มก. ประจําป..... 

  การแสดงผลรายงานสวนการบริหารงานบคุคล (งานบุคคล สวพ.มก.) 
 • รายงานที่ 1:  เอกสารการขออนุมัติจางลกูจางชั่วคราวโครงการวิจยั 

 • รายงานที่ 2:  บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจยั 
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