บทที่ 1
บทนํา
ปจจุบันการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาและเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุก ๆ ป
สืบเนื่องมาจากแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใหสอดรับ และเพิ่มระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหมี
ความเติบโตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางศักยภาพในการสอนระดับคณาจารยในมหาวิทยาลัยใน
มากยิ่งขึ้นดวยนั้น จึงทําใหมโี ครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
แตละปมีจํานวนมากถึงปละประมาณ 500 โครงการ และไดรับเงินสนับสนุนรวมเปนเงิน ปละประมาณ 200
ลานบาท โดยลักษณะของงานวิจัยสามารถแยกไดออกเปน งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต งานพัฒนา
ระดับหองปฏิบัติการ ฯลฯ โดยผลงานวิจัยที่ผานมาก็มีรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่องกันเชน ทั้งในรูป
ขององคความรู สิ่งประดิษฐ ผลงานวิจัยตีพิมพ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ จํานวนดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
เปนตน ผลงานเหลานี้เปนสิง่ ที่แสดงถึง ความกาวหนาตอการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนางานวิจัยและสรางความเปนเลิศดานงานวิจยั ใหมหาวิทยาลัย โดยทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทําหนาที่ บริหารจัดการทุนวิจัย โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต การประกาศรับ
ขอเสนอโครงการวิจยั การประเมินขอเสนอโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั การติดตอ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สภาวิจัยฯ) และเมื่อนักวิจัยไดรับทุนแลวสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. จะมีหนาทีต่ ิดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจยั และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ก็มีหนาที่
ขยายผลงานวิจัยเพื่อการนํามาใชประโยชน โดยการนําไปสูการใชประโยชนรว มกับภาคเอกชน หรือ
เผยแพรใหสงั คมรับทราบประโยชนจากงานวิจัย และรวบรวมผลของงานวิจยั ทัง้ หมดเผยแพรในรูปของ
สารสนเทศงานวิจยั กระบวนการที่เกี่ยวของกับงานวิจยั ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. นั้นมีสว นที่
จําเปนตอการผลักดันความกาวหนาของมหาวิทยาลัยดานการวิจยั
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาสูความเปนเลิศ โดยการตั้งเปาเปน “มหาวิทยาลัยการวิจยั ” (Research University) ทําใหคาดไดวา
การวิจยั ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล จึงมีความจําเปนในเรื่อง
ที่ควรคํานึงถึงความคุมคาในการทําวิจัยใหเหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อใหประโยชนสงู สุดจากทรัพยากรทีม่ ี อยางไร
ก็ตามการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. หลายอยางเปนการทําซ้ําแบบเดิมในลักษณะงาน
ประจําที่เกิดขึ้นประจําป โดยการดําเนินการจะเปนการใชประสบการณจากบุคลากรเปนหลัก ซึ่งสวนนี้เปน
ความรูฝงใน แมการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จะดีขึ้นเปนลําดับในแตละป แตหากวา
องคกรยังขาดบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ ที่จะชวยในการพัฒนางานใหกาวหนาระดับนานาชาติ
เหลานี้เมื่อใด จะทําใหองคกรสูญเสียสภาพความเขมแข็งขององคกรทันที ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
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มีการพัฒนาระบบการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหความรูดานตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
สามารถแปลงมาเปนความรูขององคกรได และถาใหดกี วานัน้ บุคลากรก็ควรจะชวยใหองคกรนั้นเปนองคกร
ที่เรียนรูได (Learning Organization) จากทีผ่ านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดําเนินการบางสวนในการ
แปลงกระบวนการทํางานจากระบบการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ที่เดิมอยูในระบบกระดาษมาเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกสโดยแนวคิดการออกแบบคือ กระบวนการที่ทาํ ใหขอมูลตางๆ ที่เขามาสูระบบจะตองมีความ
ถูกตอง ขอมูลจะอยูในรูปแบบที่งา ยตอการนําไปใชขยายผลตอ ทําใหระบบดังกลาวสามารถสรางรายงาน
อัตโนมัติไดอยางรวดเร็ว โดยถาตองการสรางรายงานแบบเดียวกันดวยระบบกระดาษแบบเดิมจะทําไดยากกวา
มากเนื่องจาก ตองใชแรงงานสูง รายงานใหมหลายประเภท ไดแก การติดตามรายงานความกาวหนา การ
สรุปผลงานวิจยั ที่เปนและไมไดเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. ซึ่งจะทําใหการ
ประเมินทุนในปถัดไปจะทําไดอยางมีสารสนเทศในการตัดสินใจมากขึน้ ในทํานองเดียวกันกับสวนอื่นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในดานการจัดการกระบวนการเพื่อใหความรูอยูในองคกรมากขึน้ ทั้งดาน
การจัดการงานวิจยั การจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจยั การจัดการเผยแพรขอมูลงานวิจยั และสารสนเทศ
รวมถึงการจัดการบริหารงานภายใน ก็มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกระบวนการใหมเพื่อทําใหความรูที่
เกิดขึ้นกับองคกรยังอยูคูองคกรตอไป แมวากระบวนการของมหาวิทยาลัยในดานการประกันคุณภาพจะ
สามารถชี้ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี แตกระบวนการประกันคุณภาพในปจจุบัน
ไมไดมีกลไกเพื่อใหเก็บอยางเปนระบบ โดยดูไดจากขอมูลชิ้นเดียวกัน ถาใชงานตางที่ตา งเวลา จะมีการ
เก็บที่ซา้ํ ซอน และไมสามารถระบุไดวาขอมูลนั้นมีความถูกตองหรือไม การทํารายงานเปนการอยางเรงรีบ
ดวยวัตถุประสงค เพื่อสงผลใหหนวยงานประเมินมากกวาที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาใชปรับปรุงกระบวนการ ซึ่ง
ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวา ในกระบวนการปกติทที่ าํ งานกันอยูน นั้ ไมไดใหความสําคัญตอความถูกตอง
และความเปนระบบของขอมูลเลย จึงทําใหตองมีกระบวนการอื่นมาเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้ง
ซึ่งเปนงานที่ซา้ํ ซอนและสรางภาระงานใหบคุ ลากร ดังนัน้ จะเห็นไดวา การทําประกันคุณภาพนั้นแมเปนสิ่ง
ที่ดีแตการเรียนรูขององคกรชาเกินไปและเปนการเพิ่มงาน ทําใหความมัน่ คงของสมรรถนะในการพัฒนา
งานวิจยั นัน้ ไมแนนอน นอกจากนี้การดําเนินการพัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ยังขาดการประเมินความ
เสี่ยงในดานสถานะความเปนเลิศภาพรวม ความเขาใจในการใชเงินอุดหนุนวิจยั และการประเมินทุนวิจยั
อยางมีธรรมาภิบาล แมวามหาวิทยาลัยจะประกาศอยางชัดเจนในการประกาศตัวเปนมหาวิทยาลัยวิจยั แต
อาจารยและนักวิจัยไมสามารถเขาใจถึงความนี้ในการปฏิบัติตัว เพือ่ ชวยใหมหาวิทยาลัยเขาสูเปาหมาย
ดังกลาว ในเรื่องความเขาใจการใชเงินอุดหนุนวิจยั ของมหาวิทยาลัยนั้น แมวามหาวิทยาลัยมีความตองการ
ที่จะใหนักวิจัยไปขอแหลงทุนจากภายนอก แตนักวิจยั หลายคนมองวาทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยนี้ขอได
งายและมีการประเมินระดับต่ํา ทําใหขาดประสิทธิภาพของการใชเงินทุนวิจัย และการประเมินงานเกีย่ วกับ
โครงการวิจยั ก็มีหลายเรื่องที่ยงั หมิน่ เหมตอเรื่องธรรมาภิบาล เชน หนวยงานบางหนวยงานมีโอกาสที่จะไดรับ
ทุนมากกวาอีกหนวยงานหนึ่ง เพื่อจัดการความรูงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการออกแบบระบบ ซึ่ง
ใชแนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับรื้อกระบวนการทํางานดานงานวิจยั ซึ่งระบบนี้จะดําเนินการโดย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยจะใหความสนใจในขอบเขตของการวิเคราะหความเสี่ยงดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย การออกแบบปรับรื้อกระบวนการกระตุนการทํางานวิจัย และกระบวนการประเมินผลงานวิจยั
เพื่อความเปนเลิศ และการปรับรูปรื้อรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจยั ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย
เพื่อการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปแบบของฐานขอมูลโครงการวิจัย
คือ “การปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (KURDI;
Research Management System, KURM) ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานโดยสังเขป ดังนี้
การนําเขาขอมูลและการประมวลผล แบงออกเปน 2 ระบบ คือ
1) การใชงานของระบบจะเปนการทํางานผานเขาสูเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
(http://www.rdi.ku.ac.th) ผูใชงานของระบบนีห้ มายถึง คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรใน
สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกทาน เปนการนําเสนอขอเสนอการวิจัยผานระบบเว็บไซต เพื่อ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณนัน้ ๆ อีกทัง้ โปรแกรมระบบ
เว็บไซตยังเอื้อตอการตอบรับทุนอุดหนุนวิจยั มก. เมื่อไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยแลว ตลอดจน
การนําเสนอรายงานผลการวิจัยในปงบประมาณนั้นๆ ดวย โดยหลักการทํางานนักวิจัยทุกทานสามารถ
เลือกคลิกสวนของ “ระบบโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” บนหนาจอของเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Login เขาใชงานระบบ KURM โดยการ
ตอเชื่อมเขาระบบผานทาง E-mail Address และ Password ของนักวิจยั ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจยั มก. แลว
เงื่อนไขในการ Login มีดังนี้
¾ นักวิจัยที่เสนอขอทุนจะตองใชรหัสบัญชีเครือขาย “นนทรี” ในการเขาระบบ (เฉพาะ E-mail
ของ @ku เทานั้น) ถานักวิจัยทานใดที่ยังไมมีรหัสบัญชีโปรดติดตอขอรับจากสํานักบริการคอมพิวเตอร โดย
ดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรหัสบัญชีไดที่ http://www.cpc.ku.ac.th/manual/acc-form01.doc
* นักวิจัยตอง Login ดวย E-mail Address ของนักวิจัยเองเทานัน้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์
เฉพาะในการเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มก.
¾ นักวิจัยที่เสนอขอทุนจะตองขึ้นทะเบียนนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานขอมูล
นักวิจัยของสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. กอน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจากระบบได หากยังไมได
ขึ้นทะเบียน ขอใหขึ้นทะเบียนทางเว็บไซตหรือดาวนโหลดแบบฟอรมขึ้นทะเบียนไดที่ http://www.rdi.ku.ac.th
การจดทะเบียนเพื่อขึน้ ทะเบียนนักวิจัยสามารถดําเนินการไดโดยคลิกหัวขอ *ระบบโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*
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2) ระบบการใชงานดวยโปรแกรมระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(KURDI: Research Management System; KURM) ระบบฐานขอมูลดังกลาวเปนการจัดการฐานขอมูล
ภายในสํานักงาน ผูใชงานของระบบนี้ หมายถึง บุคลากรภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ที่มี
สวนเกี่ยวของในการดูแลจัดการขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งในสวน
ของงานวิจยั และประเมินผล และงานบริหารจัดการทัว่ ไปในสวนของการเบิกจายเงินวิจัย การจัดจางลูกจาง
ชั่วคราวและทะเบียนลูกจางชั่วคราวโครงการวิจัย การจัดซื้อจัดจางหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
เปนตน โดยหลักการทํางานจะมีการแบงสวนการใชงานในแตละสวนงานแยกใหเห็นเดนชัด เพื่อจะไดไมเกิด
ขอผิดพลาดในการแกไขและเปลี่ยนแปลงขอมูลตาง ๆ ในแตละสวนงาน อีกทัง้ ยังมีการจําแนกผูรบั ผิดชอบไว
อยางเดนชัด แตฐานการประมวลผลของงานฐานขอมูลตาง ๆ จะดําเนินงานในฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งจะถูก
จัดเก็บขอมูลไวใน server ที่ดูแลรับผิดชอบ ณ ฝายสารสนเทศงานวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดังที่กลาวมาขางตนนี้ จะไดอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการทํางานไวใน คูมือ การปฏิบัติงาน
ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในบทตอๆ ไปดวยแลว
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