
คู่มือการใชง้าน 

ระบบฐานขอ้มูลพฒันาวชิาการ 

จัดทําโดย นางสาวสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กันยายน 2558 

ขอสรุปประเด็นในสัญญา และ/หรือการเปลีย่นแปลงรายการ มก.พว. 01 (แบบ มก.พว. 02) + ใบบันทึกนํา 
 

1. เข้า website ของ สํานักงานบริการวิชาการ http://kuservice.ku.ac.th 

 
 

2. เลือกคาํสัง่ ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 
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3. ใส่ชื่อ Account และ Password ของหัวหนา้โครงการ 
ตัวอย่าง abcd@ku.ac.th 

 
 
 
4. ให้เลือกคําสั่ง “งานพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพฒันาวิชาการ พ.ศ. 2551” 
เม่ือท่านต้องการทําเรื่องเก่ียวกับโครงการพัฒนาวิชาการ 
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5. มีเมนูหลักดังนี ้

1. หน้าหลัก  2. สืบค้นข้อมูล  3. คําขออนุมัติตามแบบ 4. สรุปรายงานโครงการพฒันาวิชาการ 

 
 

6. เลือกเมนูคาํสั่ง คาํขออนมัุติตามแบบ   หน้าจอจะปรากฏรายการให้ท่านเลือกที่จะดําเนินการ  คือ 
 - แบบ  มก.พว.01     ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
  - แบบ  มก.พว.02     ขอสรุปประเด็นในสัญญา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการใน มก.พว.01 
  - แบบ  มก.พว.03     ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ 
  - แบบ  มก.พว.04     ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
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แก้วดวงเล็ก 
กรรมศาสตร์ 

นยายน 2558 

ครงการ 
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7. แก้ไขรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

 

 
เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วไปที่  
 1. เลือก ->พิมพ์แบบฟอร์มและส่งเรื่องพจิารณาอนุมัติตามขั้นตอนไม่ผ่านระบบเครือข่าย (เดินด้วย
เอกสาร) 
 2. บันทึกแบบฟอร์ม 
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- พิมพ์ชื่อหัวหน้าภาควิชาในข้อที่ 14 
- พิมพ์ชื่อคณบดีในข้อที่ 15 
- เตรียมพิมพ์แบบ มก.พว.02 โดยคลิกที่คาํว่า “พิมพ์แบบ มก.พว.02” 

 

 
- จะปรากฏหนา้ตามรูป ดําเนินการพิมพ์แบบ มก.พว.02 
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- เตรียมพิมพใ์บบันทึกนํา โดยคลิกทีค่ําว่า “พิมพใ์บบนัทกึนํา” 

 

จะปรากฏหนา้ตามรูป ให้พมิพ์ข้อมูลเพิ่มดังนี ้
- ระเบยีนเลขท่ี ให้ระบเุดียวกับในแบบ มก.พว.02 
- ส่วนงาน “ศนูย์วิจัยและบรกิารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร 02 942 8960 ต่อ 102” 
- ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อเดียวกับในแบบ มก.พว.02 
- ตําแหน่งและชื่อหัวหนา้ส่วนงาน 

ดําเนนิการพิมพ์ใบบนัทึกนาํ เพื่อจักได้ดําเนินการนําเอกสารไปดําเนินการขออนุมัติตามลําดับชั้นต่อไป 

 
**หมายเหตุ  หากเปิดขึ้นมาแล้วหน้าเคลื่อน ให้ปรับตัวอักษรเป็น TH SarabunPSK 


