
การบรหิารจัดการงานวิจัย 

โดยระบบสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

(http://www.rdi.ku.ac.th) 

ระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

Kasetsart University Research Management System : KURM 



ความเปนมา/หลกัการ 

ปญหา/ขอจํากัด 

        - ทุนอุดหนุนวิจัย มก. มากกวา 500 โครงการ  

          งบประมาณกวา 200 ลานบาท 

        - จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานและเวลาจํากัด 

        - ความลาชา และยุงยากในการจัดทําขอมูล 

        - ความซ้ําซอนและผิดพลาดของขอมูล 

แนวทางแกไข 

         พัฒนาฐานขอมูลท่ีชวยบริหารจัดการงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 



การกําหนดแผน/แนวทาง 

แนวคิดการออกแบบระบบ 

        กระบวนการท่ีทําใหขอมูลตางๆ เขาสูระบบ มีความถูกตอง และงาย

ตอการนาํไปขยายผลตอในการสรางรายงานอัตโนมัติอยางรวดเรว็ 

สามารถเชือ่มโยงการใชงานไดระหวางงาน/ฝายตางๆ 

        * ฐานขอมูลบริหารจัดการงานวจิัยทุนอุดหนนุวิจัย มก. 

    (Kasetsart University Research Management System : KURM) 

 

               



ระบบงานเดิม :  ติดตอสือ่สารกันดวยเอกสาร ไมมกีารเช่ือมโยงขอมลู 

                   ระหวางงาน/ฝาย การปฏบิตัิงานไมรวดเร็ว ทนัการ  

                   เกิดขอผิดพลาดงาย การตรวจสอบและเรียกคนขอมูล                         

                   เพื่อจัดทํารายงานตางๆ ยุงยาก ใชเวลามาก 

                            

 

 

ระบบงานใหม :  ระบบฐานขอมูลที่ทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยกับ 

                   เจาหนาที่ สวพ. มก. บันทึกและรับสงขอมูลผานระบบ 

                   เครือขาย สะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอน ลดการสงเอกสาร  

                   ลดความซ้ําซอน และความผิดพลาด ใชขอมูลรวมกัน  

                   และสามารถออกแบบรายงานใหมจากขอมูลในระบบ 

                   เพื่อการบริหารงานวิจัย 

 

                 



การดําเนินงาน 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหารจัดการงานวิจัยฯ สวนการสราง

ระบบ ใชงบอุดหนุนวิจัย มก. โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจยั

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Outsource) 

• เจาหนาท่ีประจํางานใหขอมูลและรวมออกแบบระบบฯ การทดสอบ

การใชงาน และการเสนอปรับแกไขระบบฯ    

 

 ประชุมรวม    ออกแบบระบบฯ   สาธิต   ทดสอบการใชงาน    อบรม 

      



กระบวนงานในระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานวจิยัฯ 

1.  การเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติทุนวิจัย 

2.  การทําสัญญารับทุนวิจัย และเบิกจายเงินวิจัยงวดแรก 

     2.1 การจางลูกจางช่ัวคราวในโครงการวิจัย 

     2.2 การจัดซื้อจดัจางครุภัณฑ ท่ีดิน และ 

          สิง่กอสรางในโครงการวิจัย 

3.  การสงรายงานวิจัย ติดตามและประเมินผล และเบิกจายเงิน

วิจัยงวดถัดไป 



ผังการบรหิารจัดการงานวจิัยทุนอุดหนนุวจิัย มก. 



ผังกระบวนงานในระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานวิจัยฯ 



ผังการเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติทุนวจิยั 



ผังการทําสัญญารับทุนวจิัยและเบิกจายเงนิงวดแรก 



ผังการจางลูกจางชั่วคราวในโครงการวจิัย 



ผังการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางในโครงการวิจัย 



ผังการสงรายงานวิจัย ติดตามและประเมินผล และเบิกจายเงินวิจัยงวดถัดไป 



ผลการดาํเนินงาน (Output) 

1. ระบบฐานขอมูลฯ นําเขาและประมวลผลดวยระบบเว็บไซด       
      User : อาจารย นักวิจัย มก. 

      - การเสนอขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

      - การจดัทําสัญญารับทุน 

      - การจดัทํารายละเอียดการดําเนินงานวิจัย 

      - การขออนุมัติเบกิเงินและรับเงิน 

      - การขอจางลูกจางชั่วคราว 

      - การขอจัดซื้อจัดจางครุภณัฑฯ 

      - การจดัทํารายงานวิจัย 



15 
เว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 



16 หนาจอสําหรับการ login เพ่ือเขาใชระบบฐานขอมลูฯ 



17 หนาจอแรกของโปรแกรมระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานวิจยัฯ 



2. ระบบฐานขอมูลฯ นําเขาและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
(Client System)    User :  เจาหนาท่ี สวพ. มก. 

      ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

          - การตรวจสอบและลงทะเบียนรับขอเสนอการวิจัย 

          - การประเมินขอเสนอการวจิยั 

          - การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 

          - การบันทึกขอมูลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัย 

            หมวดตางๆ 

          - การแจงผลการพจิารณาจดัสรรทุนวจิยั 

          - การตรวจสอบและลงทะเบียนรับสัญญารับทุนวิจัย  

            และแบบแสดงรายละเอียดการดําเนนิงานวจิยั 

          - การตรวจสอบและลงทะเบียนรับรายงานวิจัย 

          - การติดตามและประเมินผลโครงการวจิยั 

          - การตรวจสอบสถานภาพการเบิกจายเงินวิจัย 



งานคลัง สํานักงานเลขานุการ 

          - การตรวจสอบการขออนุมตัเิบกิเงนิ 

          - ทาํเช็คจายแตละงวด  

งานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ 

          - การลงทะเบียนรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

            ครุภัณฑฯ  

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ 

          - การบันทึกขอมูลประวัติลูกจางช่ัวคราว 

          - การบันทึกขอมูลการจางลูกจางช่ัวคราว 

ฝายสารสนเทศงานวิจัย 

          - ดูแล server เช่ือมขอมูลไปยังฐานขอมูลงานวิจัย  

            และงานสรางสรรค มก. 



หนาจอการเขาใชโปรแกรม KURM (Client System) 



หนาจอเขาใชงานเมนยูอยฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 



หนาจอแสดงการนําออกรายงานสรุปผลสวนของฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 



ผลลัพธการดําเนินงาน (Outcome) 

1.    การบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. มีประสิทธิภาพข้ึน สามารถ

เช่ือมโยงการดําเนนิงานและการใชขอมลูรวมกันระหวางงาน/ฝายได  

      ทําใหการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน และระยะเวลา ลดการสง

เอกสาร ลดความผิดพลาด และความซ้าํซอนในการจดัเก็บขอมลู ตลอดจน

สามารถสืบคนและตรวจสอบได 

2.    สามารถออกแบบรายงานใหมจากขอมูลในระบบฯ ซึ่งนําไปใชเปนขอมูลใน

การบริหารจัดการงานวิจัย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหารในการวางแผนพัฒนางานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ

มหาวทิยาลยัฯ 



ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน 

     การ Outsource สรางโปรแกรมฯ โดยงบ    

    โครงการวิจัย 

    การใชทรัพยากรบุคคลที่มีจํากัดในการ  

    ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

    



การประเมินผลและการพฒันาปรับปรุง 

1.  ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ  

2.  ประเมินจากอาจารย นักวิจัย ผูใชงานในระบบฯ  

3.  ประเมินจากเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงานในระบบฯ  

4.  พัฒนาปรับปรุงความสามารถของระบบฯ เพ่ือใหตอบสนอง 

    ความตองการ รูปแบบรายงาน และขั้นตอนการใชงานอยาง

ตอเนื่อง      

5.  แกไขระบบฯ ท่ีเกิดการ error จาก bug ของระบบ 

    อยางมืออาชีพ 

 



ขอบงชีค้วามเปนแนวปฏิบัติทีด่ ี

1.   ลดระยะเวลาและกระบวนการท่ียุงยาก ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2.   อํานวยความสะดวกใหผูใชงานทุกกลุม โดยเนนนักวิจัยเปน
ศูนยกลางในการนําเขาขอมูล และระบบการประมวลผลเปนหลัก 

3.   รับสงขอมูลผานระบบเครือขาย เช่ือมโยงการดําเนินงานและการ
ใชขอมูลรวมกันระหวางงานภายในฝาย และระหวางฝายไดครบ
วงจร 

4.   รับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูล และสามารถตรวจสอบได 

5.   สามารถพัฒนาตอยอดขอมูลในระบบเพ่ือสรางรายงานหรือ
ความรูใหมๆ 
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