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Time line 2020 (09/02/2563) 

Activities 

Develop 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
Next 

B 

ธันวาคม 

นักวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา 
ส่งโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ 
ประจ าปี 2563 เข้าระบบ RDMS 

Submit a Proposal 

มกราคม 

พัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัย 
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2563 

Develop Part 2 

เจ้าหน้าที่ น าเข้าข้อมูลย้อนหลัง 
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ 

ประจ าปี 2562 

Import Database Part 3 

กุมภาพันธ์ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Expert) 

Develop Part 1 

1 2 3 4 5 6 

เมษายน 

เจ้าหน้าที่ น าเข้าข้อมูลย้อนหลัง 
ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) 

ประจ าปี 2562 
 

Import Database Part 2 

พัฒนาระบบน าเข้าผลงานตีพิมพ์
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ประจ าปี 2562 

Develop Part 3 



Activities 

Develop 

พัฒนาระบบน าเข้าโครงการบริการ
วิชาการ ประจ าปี 2561 - 2562 

Develop Part 4 

พฤษภาคม 
Next 

2021 

มิถุนายน 

กรกฎาคม 

พัฒนาระบบรายงาน BI 
(Business intelligence) 

วิจัย บริการวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ 

Develop Part 5 

เจ้าหน้าที่ น าเข้าข้อมูลย้อนหลัง 
โครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปี 2561 - 2562 

Import Database Part 4 

สิงหาคม 

กันยายน 

แก้ไขข้อผิดพลาด/ปรับปรุงระบบ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

Maintenance 

เจ้าหน้าที่ น าเข้าข้อมูลย้อนหลัง 
Import Database 2021 

7 8 9 10 11 12 

ตุลาคม 

Next 

B 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายงานประกันคุณภาพ (SAR) 

Analyze 

Time line 2020 (09/02/2563) 



รายงานความก้าวหน้า 
การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย 



พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) 



พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ต่อ 



Proposal 
ผ่านการประเมินแล้ว 

RDI ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุน 
โครงการวิจัยฯ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
จ านวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น 

RDI ส่งตรวจประเมินคุณภาพ
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 2/3 ท่าน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 

RDI ประกาศผลทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยฯ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
(แก้ไข) และน าเข้าระบบ RDMS 

Flowchart 

RDI ท าสัญญาทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยฯ 

Export File 
ประกาศผลทุนฯ 

สัญญาทุน 
อุดหนุนการวิจัย 

Input 

Output 

Input 

เข้าสู่ระบบด้วย SSO 
เข้าถึงระบบด้วยบัญชีเดียว 

พัฒนาด้วย Web Application 
ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

I/O 

น าเข้าโครงการวิจัย 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

Feature RDMS 

ตรวจสอบโครงการวิจัย 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

สร้างประกาศผลทุนวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าประกาศได้ทันที 

รายงานโครงการวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานนักวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานผลประกันคุณภาพ 
สะดวก และรวดเร็ว 

น าเข้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

บันทึกแจ้งส่งรายงานวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าบันทึกฯ ได้ทันที 

น าเข้าผลงานตีพิมพ์ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานผลงานตีพิมพ ์
สะดวก และรวดเร็ว 

Model RDMS 

น าเข้าโครงการบริการวิชาการ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานโครงการบริการวิชาการ 
สะดวก และรวดเร็ว 

Input 

Output 

Input 

Diagram RDMS: NPRU (1/3) 

A 

น าไปใช้บริหารจัดการ
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ 
และโครงการบรกิาร
วิชาการ 

Outcome 

น าไปใช้ตรวจประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย 

น าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล Data Analytics 
หรือ Big Data ใน
อนาคต 



บันทึกข้อมูล 
รายงานและการเงิน 

RDI เบิกจ่ายงวดที่ 1 (50%) 
และบันทึกในระบบ RDMS 

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน จ านวน 3 ชุด 

RDI ส่งตรวจประเมินคุณภาพ
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

RDI เบิกจ่ายงวดที่ 2 (40%) 
และบันทึกในระบบ RDMS 

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
(แก้ไข) และการเงิน งวดที่ 1 ใน RDMS 

Flowchart 

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 12 เดือน จ านวน 3 ชุด 

Input 

เข้าสู่ระบบด้วย SSO 
เข้าถึงระบบด้วยบัญชีเดียว 

พัฒนาด้วย Web Application 
ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

I/O 

น าเข้าโครงการวิจัย 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

Feature RDMS 

ตรวจสอบโครงการวิจัย 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

สร้างประกาศผลทุนวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าประกาศได้ทันที 

รายงานโครงการวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานนักวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานผลประกันคุณภาพ 
สะดวก และรวดเร็ว 

น าเข้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

น าเข้าผลงานตีพิมพ์ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานผลงานตีพิมพ ์
สะดวก และรวดเร็ว 

Model RDMS 

น าเข้าโครงการบริการวิชาการ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานโครงการบริการวิชาการ 
สะดวก และรวดเร็ว 

Input 

A 

บันทึกข้อมูล 
เบิกจ่ายงวดที่ 1 

Input Input 

บันทึกข้อมูล 
เบิกจ่ายงวดที่ 2 

Input Input 

RDI ส่งตรวจประเมินคุณภาพ
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

B 

Diagram RDMS: NPRU (2/3) 

น าไปใช้บริหารจัดการ
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ 
และโครงการบรกิาร
วิชาการ 

Outcome 

น าไปใช้ตรวจประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย 

น าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล Data Analytics 
หรือ Big Data ใน
อนาคต 

บันทึกแจ้งส่งรายงานวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าบันทึกฯ ได้ทันที 



นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(แก้ไข) และการเงิน งวดที่ 2 ใน RDMS 

นักวิจัยส่งผลงานตีพิมพ์ การใช้
ประโยชน์ ฯลฯ ในระบบ RDMS 

RDI เบิกจ่ายงวดที่ 3 (10%) 
ของทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร 

Flowchart 

นักวิจัยส่งการเงิน งวดที่ 3 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เข้าสู่ระบบด้วย SSO 
เข้าถึงระบบด้วยบัญชีเดียว 

พัฒนาด้วย Web Application 
ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

I/O 

น าเข้าโครงการวิจัย 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

Feature RDMS 

ตรวจสอบโครงการวิจัย 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

สร้างประกาศผลทุนวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าประกาศได้ทันที 

รายงานโครงการวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานนักวิจัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

รายงานผลประกันคุณภาพ 
สะดวก และรวดเร็ว 

น าเข้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตรวจสอบง่าย และรวดเร็ว 

น าเข้าผลงานตีพิมพ์ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานผลงานตีพิมพ ์
สะดวก และรวดเร็ว 

Model RDMS 

น าเข้าโครงการบริการวิชาการ 
ข้อมูลมีความถูกต้องจากนักวิจัย 

รายงานโครงการบริการวิชาการ 
สะดวก และรวดเร็ว 

B 

Input Input 

บันทึกข้อมูล 
เบิกจ่ายงวดที่ 2 

Input Input 

RDI ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ
ปิดโครงการวิจัย 

บันทึกข้อมูล 
รายงานและการเงิน 

Input Input บันทึกข้อมูล 
ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ 

บันทึกข้อมูล 
การเงินงวดที่ 3 

Input Input 

Diagram RDMS: NPRU (3/3) 

END 
บันทึกข้อมูล 
ปิดโครงการวิจัย 

Input Input 

น าไปใช้บริหารจัดการ
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ 
และโครงการบรกิาร
วิชาการ 

Outcome 

น าไปใช้ตรวจประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย 

น าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล Data Analytics 
หรือ Big Data ใน
อนาคต 

บันทึกแจ้งส่งรายงานวิจัย 
น าไฟล์ Word จัดท าบันทึกฯ ได้ทันที 



เข้าสู่ระบบด้วย SSO ของมหาวิทยาลัย 

ป้อนข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
ด้วยรหัส SSO ของมหาวิทยาลัย 



ตรวจสอบโครงการวิจัย 2563 

Update (22 ต.ค. 2562) 



สร้างประกาศผลทุนวิจัย 



สร้างบันทึกส่งรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัยปี 2562 



น าเข้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 



รายงานโครงการวิจัย 



รายงานงบประมาณวิจัย 2555 - 2561 



รายงานภาพรวมงบประมาณวิจัย 2561 (แยกรายคณะ) 



รายงานนักวิจัย 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 



รายงานผลประกันคุณภาพ 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ RDMS ปี 2563 

ข้อค าถาม ระดับความพึง
พอใจ 

ความหมาย 

1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 4.66 มากที่สุด 

2. ความง่ายของเมนู เครื่องมือในการกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย 4.66 มากที่สุด 

3. การป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 4.66 มากที่สุด 

4. ความถูกต้อง ในการประมวลผลในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 4.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.66 มากที่สุด 
Rating Scale 
ระดับ ความหมาย 
4.21 - 5.00 มากที่สุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

1. เป็นโปรแกรมที่ดี เหมาะแก่การใช้งาน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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