คูมือ
การปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(KURDI: Research Management System, KURM)

ฝายวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรกฎาคม 2551

คํานํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานสนับสนุน มีภารกิจดานบริหาร
ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหสนองรับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” (Research University) ดังนั้น การบริหารจัดการดาน
สารสนเทศการวิจัย จึงมีความจําเปนอยางมากตอระบบการบริหารจัดการ และเพื่อใหงายตอการประสานและ
ดําเนินการ จึงไดมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั ทุนอุดหนุน
วิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม
ในปจจุบันการทําวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาและเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกๆ ป
สืบเนื่องมาจากแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใหสอดรับ และเพิ่มระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหมี
ความเติบโตมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางศักยภาพในการสอนระดับคณาจารยในมหาวิทยาลัยให
มากยิง่ ขึ้นดวยนัน้ โดยลักษณะงานวิจัยที่มีความหลากหลายทําใหผลผลิต (Output) ที่เกิดจากงานวิจัยมี
หลายรูปแบบ เชน องคความรู สิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัยตีพิมพ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ จํานวนดุษฎีบณ
ั ฑิตและ
มหาบัณฑิต เปนตน ผลงานเหลานี้เปนสิ่งที่แสดงถึง ความกาวหนาตอการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งสิน้ และ
ดวยมูลเหตุของความหลากหลายของงานวิจัย จึงจําเปนตองมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัย
ที่เปนมาตรฐานการดําเนินงานอยางเปนระบบ สถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. จึงไดพฒ
ั นาระบบการ
บริหารจัดการฐานขอมูลโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มก. เปนเครื่องมือที่ชว ยในการปฏิบัติงาน จึงไดมกี าร
พัฒนาและวางแผนการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ใหเกิดความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ว และเกิดความชัดเจนของขอมูลโครงการวิจยั มากขึ้น ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจยั และ
พัฒนาแหง มก. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั จึงไดจัดทําคูมือ การ
ปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURDI: Research
Management System, KURM) ทั้งในสวนของการใชงานผานระบบเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
(http://www.rdi.ku.ac.th) และสวนของการปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยภายในสถาบันวิจยั
และพัฒนาแหง มก. เพื่อใชเปนเอกสารคูมือเพื่อการใชงานและการปฏิบัติงาน
ผูจัดทํา ขอขอบคุณหัวหนาฝายวิจยั และประเมินผล หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจยั และเลขานุการ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งผูรวมงานทุกทานที่ชว ยใหขอคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางในการจัดทําเอกสาร
ดังกลาวจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิง่ วา คูมือการปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับนี้จะเปนประโยชนแก อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทัง้ เจาหนาที่ผูดูแลระบบ เจาหนาทีท่ ี่มสี วนเกี่ยวของกับระบบ
ฐานขอมูลโครงการวิจัย และผูปฏิบัติงานดานโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ตอไป
(นางสาวรัชดา คะดาษ)
ฝายวิจยั และประเมินผล
กรกฎาคม 2551

ส า ร บั ญ
คํานํา
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 คูมือการปฏิบัติงานฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยระบบเว็บไซต สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Web System)
 ความสําคัญและที่มาของระบบ
 ขอมูลเบื้องตนของระบบเว็บไซต สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การเขาใชงานระบบโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• เมนู ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลเจาของโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- รายการโครงการวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• เมนู การเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การเสนอขอรับทุนในรูปแบบโครงการวิจัยใหม
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ โครงการวิจยั เดี่ยว
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ ชุดโครงการวิจยั
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ โครงการวิจยั ยอย
- การเสนอขอรับทุนในรูปแบบโครงการวิจัยตอเนื่อง
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ โครงการวิจยั เดี่ยว
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ ชุดโครงการวิจยั
- การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะ โครงการวิจยั ยอย
• เมนู การแกไขขอมูลโครงการวิจัย
• เมนู การตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การขออนุมตั ิเบิกเงินและรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การเสนอขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(การเสนอขอยอนหลัง)

หนา
1
5
5
6
7
10
10
10
11
11
11
34
57
74
74
97
121
140
143
146
147
150
153

ส า ร บั ญ (ตอ)
บทที่ 3 คูมือการปฏิบัติงานโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยระบบฐานขอมูลภายในสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURM)
 ความสําคัญและที่มาของระบบ
 ขอมูลเบื้องตนของระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM)
 สวนที่ 1: เมนู บริหารขอมูล
• หัวขอที่ 1 “นักวิจยั ”
• หัวขอที่ 2 “ตรวจสอบการลงทะเบียนนักวิจยั ”
• หัวขอที่ 3 “จังหวัด”
• หัวขอที่ 4 “อําเภอ”
• หัวขอที่ 5 “ตําแหนงทางวิชาการ”
• หัวขอที่ 6 “วิทยาเขต”
• หัวขอที่ 7 “คณะ/สถาบัน/สํานัก”
• หัวขอที่ 8 “ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั ”
 สวนที่ 2: เมนู แบบนําสงขอเสนองานวิจยั
• หัวขอที่ 1 “เพิม่ แบบนําสงขอเสนองานวิจยั (ใหม)”
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ โครงการวิจยั เดีย่ ว
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ ชุดโครงการวิจัย
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ โครงการวิจยั ยอย
• หัวขอที่ 2 “เพิม่ แบบนําสงขอเสนองานวิจยั (ตอเนื่อง)”
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ โครงการวิจยั เดีย่ ว
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ ชุดโครงการวิจัย
- การนําเขาขอเสนองานวิจยั ในลักษณะ โครงการวิจยั ยอย
• หัวขอที่ 3 “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจัย”
- การตรวจสอบและตรวจรับการสงขอเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (การลงทะเบียนโครงการวิจัย)
- การยกเลิกการตรวจสอบและตรวจรับการสงขอเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (การยกเลิกการลงทะเบียนโครงการวิจยั )
- การเพิ่มเติมรายละเอียดขอสังเกตและขอคิดเห็นของการดําเนินงานโครงการวิจยั
(สวนของหมายเหตุ)

หนา
157
157
161
163
164
166
168
169
170
171
172
173
175
176
176
195
215
231
231
251
272
290
290
294
297

ส า ร บั ญ (ตอ)
 สวนที่ 3: เมนู งานบริหารโครงการ
• การนําเขาขอมูลสวนงาน ฝายวิจยั และประเมินผล
- การลงทะเบียนขอเสนอการวิจัย และการจําแนกกลุมสาขาวิชาของโครงการวิจยั
- การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั
- การกําหนดรหัสโครงการวิจัย
- การบันทึกและจําแนกงบประมาณหมวดคาใชจายของโครงการวิจัย (งบดําเนินการวิจัย
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง และคาจางชั่วคราว)
- การประเมินผลขอเสนอการวิจัยเพื่อการจัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวิจัย
- การแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- โครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
- โครงการวิจัยที่ไมไดรับการพิจารณาจัดสรร
- การตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การตรวจสอบรายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การตรวจสอบการสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)
- การตรวจสอบการสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)
- การตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับราง)
- การตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง)
• การนําเขาขอมูลสวนการบริหารการเบิกจายเงินวิจัย (ฝายบริหารงานทั่วไปงานคลัง)
- การเบิกจายเงินวิจัยงวดที่ 1 (งบดําเนินการวิจยั และ คาสาธารณูปโภค)
- การเบิกจายเงินวิจัยงวดที่ 2 (งบดําเนินการวิจยั และ คาตอบแทนนักวิจัย)
- การเบิกจายเงินวิจัยงวดที่ 3 (คาตอบแทนนักวิจยั )
- การเบิกจายเงินวิจัยหมวดคาครุภัณฑ ทีด่ ิน และสิ่งกอสราง
• การนําเขาขอมูลสวนการบริหารงานบุคคล (งานบริหารและธุรการทัว่ ไป)
- ทะเบียนลูกจางชัว่ คราวโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ลูกจางชั่วคราวของโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 สวนที่ 4: เมนู เอกสารรายงาน
คําอธิบายรายละเอียดของเอกสารรายงาน
• การแสดงผลรายงานบนระบบโครงการวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานระบบเว็บไซต
• การแสดงผลรายงานสวนการบริหารโครงการวิจัย (ฝายวิจัยและประเมินผล)
• การแสดงผลรายงานสวนการบริหารการเบิกจายเงินวิจยั (งานคลัง สวพ.มก.)
• การแสดงผลรายงานสวนการบริหารงานบุคคล (งานบุคคล สวพ.มก.)

หนา
300
301
301
305
307
307
310
313
313
319
324
328
328
335
342
349
354
354
358
362
366
370
370
376
384
385
385
386
393
394

ส า ร บั ญ (ตอ)
ภาคผนวก
 การแสดงผลรายงานบนระบบโครงการวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานระบบเว็บไซต
• รายงานที่ 1: แบบนําสงขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
• รายงานที่ 2: สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั มก.
• รายงานที่ 3: แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มก.
• รายงานที่ 4: บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงินและรับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... งวดที่ 1
• รายงานที่ 5: บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงินและรับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... งวดที่ 2
• รายงานที่ 6: บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงินและรับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... งวดที่ 3
 การแสดงผลรายงานสวนการบริหารโครงการวิจัย (ฝายวิจัยและประเมินผล)
• รายงานที่ 1: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3)
• รายงานที่ 2: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (แบบ บช-3 สําหรับสภาวิจยั )
• รายงานที่ 3: สรุปลําดับความสําคัญโครงการวิจยั เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
• รายงานที่ 4: ลําดับความสําคัญโครงการวิจัยเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
• รายงานที่ 5: รายงานสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณที่เสนอของบประมาณของหนวยงานภาครัฐ
ประจําป.....
• รายงานที่ 6: ขอมูลประกอบการจัดทําสรุปภาพรวมงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป....
6.1) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่เลือกทั้งหมด
6.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและผลสําเร็จที่ไดรับ
• รายงานที่ 7: คําชี้แจงอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ปงบประมาณ......
7.1) จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก. ตามงบประมาณเสนอขอ
7.2 จําแนกรายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก. ตามงบประมาณจัดสรร
• รายงานที่ 8: สรุปรายละเอียดคําของบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป......
• รายงานที่ 9: รายละเอียดการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
• รายงานที่ 10: ขอมูลประกอบการจัดทําสรุปภาพรวมงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
10.1) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร
เลือกเปนลําดับที่ 1
10.2) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร
เลือกเปนลําดับที่ 2
10.3) จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการและความสอดคลองกับยุทธศาสตร
เลือกเปนลําดับที่ 3

ส า ร บั ญ (ตอ)
• รายงานที่ 11: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ทีไ่ ดรับการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ ประจําป.....
11.1) เพื่อตีพิมพหรือใชประโยชน
11.2) เพื่อการถายทอด (เฉพาะประเภทโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน)
• รายงานที่ 12: รายละเอียดรายงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก.
12.1) สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก. (ระดับคณะ)
12.2) สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก. (ระดับภาควิชา)
12.3) รายละเอียดโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาไทย)
12.4) รายละเอียดโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ฉบับภาษาอังกฤษ)
• รายงานที่ 13: รายชื่อกลุมโครงการวิจยั ที่ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. เฉพาะกลุม............
• รายงานที่ 14: การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
โครงการวิจยั ที่อยูในลําดับความสําคัญรอยละ.... ขึ้นไป (เกรด A และ B)
• รายงานที่ 15: จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
จําแนกตามหนวยงานและลักษณะโครงการ (ระดับคณะ)
• รายงานที่ 16: สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณทีเ่ สนอขอและไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก.
ประจําป..... (จําแนกตามหนวยงาน)
• รายงานที่ 17: แผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ..... (ฝายวิจยั และประเมินผล)
• รายงานที่ 18: ผลงานวิจยั เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยี จําแนกขอมูลออกเปน
18.1) จําแนกแตละไตรมาส
18.2) รวมทุกไตรมาส
• รายงานที่ 19: รายชื่อนักวิจยั ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.... จําแนกตามคณะ/ภาควิชา
• รายงานที่ 20: รายชื่อหัวหนาโครงการวิจยั เดี่ยว/ผูอาํ นวยการชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยยอย
ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป..... จําแนกตามคณะ/ภาควิชา (แสดงสายงาน)
20.1) จําแนกตามหัวหนาโครงการวิจัย
20.2) จําแนกตามผูรว มโครงการวิจยั
• รายงานที่ 21: จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จําแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา และ
กลุมสาขาวิชา ประจําป.....
• รายงานที่ 22: จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณ จําแนกตามคณะ/หนวยงานเทียบเทา ประเภท
โครงการ และ กลุมสาขาวิชา ประจําป.....

ส า ร บั ญ (ตอ)
• รายงานที่ 23: สรุปภาพรวมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
23.1) จํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับทุนฯ จําแนกตามหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบโครงการวิจยั (สรุปภาพรวม)
23.2) รายละเอียดโครงการวิจยั ทีไ่ ดรับทุนฯ จําแนกตามหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงการวิจยั (แสดงโครงการ)
• รายงานที่ 24: ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณเสนอขอและจัดสรรทุน
อุดหนุนวิจยั มก. ประจําป..... และ ......
• รายงานที่ 25: รายงานสรุปจํานวนโครงการตามประเภทผลสําเร็จ จําแนกตามประเภทของการวิจัย
ที่เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....
• รายงานที่ 26: รายละเอียดหมวดครุภัณฑ ทีด่ ิน และสิ่งกอสราง ที่ไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป.....
• รายงานที่ 27: จํานวนโครงการวิจัยของอาจารย/นักวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
และไดรับการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ รอยละ...... ขึน้ ไป
• รายงานที่ 28: อาจารย/นักวิจัย ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มก.
28.1) จําแนกตามสายวิชาการและหนวยงานทีส่ ังกัด
28.2) จําแนกตามหนวยงานสังกัดและสายวิชาการ
28.3) สรุปสถิติจํานวนอาจารย/นักวิจัย ที่ขนึ้ ทะเบียนนักวิจัย มก.
จําแนกตามป พ.ศ. ที่ขนึ้ ทะเบียน
28.4) สรุปจํานวนอาจารย/นักวิจัย ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มก. จําแนกตามป พ.ศ.
ที่ขึ้นทะเบียน และจําแนกตามคณะ/สถาบัน/สํานัก
28.5) รายชื่ออาจารย/นักวิจยั ที่ขนึ้ ทะเบียนนักวิจยั มก. จําแนกตามหนวยงานสังกัด
และสายวิชาการ
• รายงานที่ 29: แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณประจําป.....
จําแนกตามคณะ/สถาบัน/สํานัก
• รายงานที่ 30: สถานะภาพการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจยั มก.
30.1) สถานะภาพการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.... (เบิกตามปงบประมาณ)
(แสดงสถานะภาพทุกโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรและแสดงขอมูล
การเบิกจายเฉพาะในชวงเวลาที่กาํ หนด)
30.2) สถานะภาพการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.... (เบิกเหลื่อมปงบประมาณ)
(แสดงสถานะภาพเฉพาะโครงการทีม่ ีการเบิกจายจริงในชวงเวลาที่กาํ หนด)

ส า ร บั ญ (ตอ)
• รายงานที่ 31: การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
(จําแนกตามประเภทโครงการ และคณะผูวจิ ัย/หนวยงาน)
• รายงานที่ 32: ทะเบียนตอบรับสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และการรับเงินงวดปงประมาณ....
• รายงานที่ 33: เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวิจัย
33.1) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ประจําป..... จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย (สรุปรายละเอียดทัง้ หมด)
33.2) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ประจําป..... จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย (เฉพาะกรณีอื่น ๆ)
33.3) เปาหมายผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ ของโครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
- แสดงผลรายงานตามโครงการวิจยั ทัง้ หมด
- แสดงผลรายงานจําแนกตามหัวหนาโครงการวิจยั
• รายงานที่ 34: สถานภาพการสงรายงานและการเบิกจายเงินวิจยั ของนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั มก.
ประจําป...... ถึง .......
- แสดงผลรายงานทัง้ หมดตามทีก่ ําหนด
- เลือกแสดงผลเฉพาะหัวหนาโครงการวิจัยที่กําหนด
• รายงาน: การแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก.:
- บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไดรับการพิจารณา
- บันทึกขอความการแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ กรณีไมไดรับการพิจารณา
• รายงาน: แบบตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจยั โครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
- การสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)
- การสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)
- การสงรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ (ฉบับราง)
- การสงรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง)
 การแสดงผลรายงานสวนการบริหารการเบิกจายเงินวิจยั (งานคลัง สวพ.มก.)
• รายงานที่ 1: เอกสารใบแจงการรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย มก.
• รายงานที่ 2: รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจําวันทุนอุดหนุนวิจยั มก.
• รายงานที่ 3: รายงานงบดําเนินการคางเบิกเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป......
• รายงานที่ 4: งบลงทุน
4.1) รายงานงบลงทุนคางเบิกเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป.....
4.2) รายงานงบลงทุนคางเบิกเงินอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป..... (แสดงรายละเอียด)
4.3) ทะเบียนงบลงทุนเงินอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....

ส า ร บั ญ (ตอ)
• รายงานที่ 5: คาสาธารณูปโภค
5.1) รายการเบิกจายคาสาธารณูปโภคงบอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.... ประจําเดือน.....
5.2) รายการเบิกคาสาธารณูปโภคงบอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป... (ตลอดชวงการใชงบ)
• รายงานที่ 6: รายงานเงินอุดหนุนวิจยั มก.
6.1) รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย ประจําป..... ประจําเดือน........
(จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย)
6.2) รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย ประจําป..... ประจําเดือน........
(จําแนกตามประเภทโครงการวิจัย และรายการคาใชจาย)
6.3) รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย ประจําป..... ประจําเดือน.........
(จําแนกตามรายชื่อนักวิจยั /หนวยงาน สําหรับระยะเวลา)
6.4) ทะเบียนเงินอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป......
(จําแนกตามโครงการวิจยั และหมวดคาใชจายตางๆ)
• รายงานที่ 7: บันทึกขอความเพื่อการติดตามการรายงานสถานะภาพทางการเงินทุนอุดหนุนวิจัย มก.
7.1) เอกสารการขอขยายเวลาการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป......
7.2) เอกสารการขอใหจัดทํารายงานสรุปผลการใชเงินทุนอุดหนุนวิจยั มก. ประจําป.....
 การแสดงผลรายงานสวนการบริหารงานบุคคล (งานบุคคล สวพ.มก.)
• รายงานที่ 1: เอกสารการขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวโครงการวิจยั
• รายงานที่ 2: บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจยั

