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โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๕๖๐ 



 

ค าน า 
    

  ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ส าหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีร่วมพัฒนา คือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคราชการ มีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการน าใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นท่ีให้เกิดรูปธรรมการ

ท างานร่วมกันของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และน าใช้ข้อมูลสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนา

พื้นท่ีต้นแบบสุขภาวะ โดยพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ องค์ความรู้และนวัตกรรม เครื่องมือทางวิชาการท่ีชุมชนท้องถิ่น

สามารถน าใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 

  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Research Project) โดยใช้หลักการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากโจทย์ในพื้นท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพื้นท่ีระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและ

นักวิจัยในพื้นท่ี ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ี และพัฒนาฐานข้อมูลด้าน

การวิจัย (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย) ส าหรับการจัดการตนเองและยกระดับต่อเนื่อง (Data base 

Development) จนสามารถพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ เครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี

ได้ การพัฒนาระบบศูนย์กลางส าหรับการจัดการข้อมูลท้ังระบบจึงมีบทบาทและความจ าเป็นส าหรับการสนับสนุน

กระบวนการนี้ให้ส าเร็จลุล่วงและเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ส าหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงพัฒนา

ส าหรับการจัดการข้อมูลท่ีสอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ การบริหารข้อมูลพื้นท่ีชุมชน การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 

ผลงานสร้างสรรค์ นักวิจัย และผู้เช่ียวชาญ ท่ีประกอบไปด้วยฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงประมวลผลข้อมูลร่วมกัน 

น าเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบเดียวกัน ท าให้เกิดฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและสามารถจัดเก็บประวัติในการ

ด าเนินกิจกรรมของโครงการท่ีสามารถเรียกแสดงข้อมูลย้อนหลัง และเพื่อการขยายผลต่อไปในอนาคตได้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 ศูนย์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อทอ้งถ่ิน หมายถึง ระบบรวบรวมข้อมูลงานวิจัยท่ีสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาของ

ท้องถิ่น โดยมีภาควิชาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ีเป็นผู้ขับเคล่ือนระบบ 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าร่วมใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 ศูนย์จัดการเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานภาคท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนต าบล) ท่ีเป็นผู้ประสานงานกับ

สมาชิกพื้นท่ีชุมชนในการใช้ระบบ 

 พื้นที่ชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีรวมกลุ่มโดยองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นสมาชิกหน่วยพื้นท่ีชุมชน 

 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสังกัดอยู่ในพืน้ท่ีชุมชน เช่น นักวิจัย

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ประสานงานในพื้นท่ี 

 นักวิจัย หมายถึง นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จากภาควิชาการท่ีได้ด าเนินโครงการวิจัยเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ท้ังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือเป็นผู้ร่วมวจัิย 

 งานวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับพื้นท่ีชุมชนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 

 ผลงานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานด้านวิชาการท่ีสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ 

เช่น บทความวิชาการ องค์ความรู้ สิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นต้น  

 การใช้ประโยชน์ หมายถึง ข้อมูลผลการด าเนินโครงการวิจัยท่ีได้น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในพื้นท่ี 



1. ระบบสารสนเทศส าหรบัผู้ใช้ทั่วไป 
ผู้ใช้ท่ัวไป คือ ผู้ใช้ท่ีสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน สามารถแสดงข้อมูลในส่วนท่ีเปิดเผยข้อมูลได้ 

โดยข้อมูลท้ังหมดในระบบจะถูกประมวลและแสดงเป็นข้อมูลสรุปไว้ท่ีหน้าหลักของ เว็บไซต์ (Homepage)  และ
สามารถแสดงรายละเอียดของเรื่องท่ีสนใจได้ โดยระบบจะเช่ือมโยงไปยังรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาพ หน้าหลักของระบบ (Homepage) 

จากภาพ แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูหลักของระบบและข้อมูลสารสนเทศท่ีสรุปเป็น
ภาพรวมให้สามารถเห็นความเคล่ือนไหวของระบบได้ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน ปัญหาในพื้นท่ีชุมชน การจ าแนกข้อมูลตามหน่วยงาน การจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล และ
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ในหน้าสรุปรวมผู้ใช้จะสามารถเลือกแสดงรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนใจได้ หน้าหลักของระบบ
ประกอบไปด้วยข้อมูลสรุป ดังนี้ 

1) ข้อมูลสรุป โดยแยกเป็น ข้อมูลนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  
2) แสดงสรุปข้อมูลท้ังหมด โดยจ าแนกตามหน่วยงาน 
3) ข้อมูลสรุปพื้นท่ีชุมชน และจ าแนกตามกลุ่มข้อมูลปัญหาเชิงพื้นท่ี 
4) ข้อมูลแสดงต าแหน่งพื้นท่ีชุมชน 
5) ข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบ 
6) ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 
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ภาพ แผนท่ีแสดงต าแหน่งพื้นท่ีชุมชน 
 ข้อมูลพื้นท่ีชุมชนในระบบจะถูกบันทึกรายละเอียด และสามารถแสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนในลักษณะ
แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ัง และเลือกการแสดงผลตามโครงสร้างหน่วยงานท่ีสังกัดได้ 
 

 
เมนูส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 

 ผู้ใช้ท่ัวไป จะสามารถเลือกเมนูเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 สารสนเทศเชิงพื้นที ่

สารสนเทศเชิงพื้นท่ี แสดงข้อมูลภายในระบบท้ังหมดในรูปแบบกราฟ ข้อความ และตัวเลข เพื่อสรุปข้อมูล
ท้ังหมดในแต่ละด้าน และสามารถเลือกแสดงข้อมูลโดยจ าแนกตามหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และจ าแนกข้อมูล
ท้ังหมดตามกลุ่มข้อมูลท่ีเช่ือโยงข้อมูลท้ังระบบเข้าด้วยกัน สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูล 5 ด้านคือ ข้อมูลนักวิจัย 
ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลผลลานวิจัย ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ และข้อมูลพื้นท่ีชุมชน ดังนี้ 
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ภาพ สารสนเทศเชิงพื้นท่ี 

 
1.1.1 ข้อมูลนักวิจัย 
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ภาพ สารสนเทศนักวิจัย 

จากภาพแสดงข้อมูลนักวิจัยท้ังหมด โดยสรุปรวมและจ าแนกตามหน่วยงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด และจ าแนก
ตามกลุ่มความเช่ียวชาญ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการเลือก
แสดงข้อมูลในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ภาพ ข้อมูลสรุปท่ีเกี่ยวกับนักวิจัย 

ในส่วนของรายละเอียดจะแสดงข้อมูลของนักวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนักวิจัย  ได้แก่ ความเช่ียวชาญ 
งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ โดยแสดงเป็นลักษณะตารางสรุปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงข้อมูลในส่วน
ท่ีสนใจได้ 
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1.1.2 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

 
ภาพ สารสนเทศผู้เช่ียวชาญ 

จากภาพแสดงข้อมูลผู้เช่ียวชาญท้ังหมด โดยสรุปรวมและจ าแนกตามหน่วยงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด และ
จ าแนกตามกลุ่มความเช่ียวชาญ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป และผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลใน
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องได้ ในส่วนของรายละเอียดจะแสดงข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ และข้อมูลความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน โดย
แสดงเป็นลักษณะตารางสรุปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงข้อมูลในส่วนท่ีสนใจได้ 
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1.1.3 ข้อมูลงานวิจัย 
 

 

 
ภาพ สารสนเทศงานวิจัย 

 
จากภาพแสดงข้อมูลงานวิจัยท้ังหมด โดยสรุปรวมและจ าแนกตามหน่วยงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด และจ าแนก

ตามกลุ่มงานวิจัย โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป และผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ ในส่วนของรายละเอียดจะแสดงข้อมูลของงานวิจัย และจ านวนเอกสารแนบของงานวิจัย โดยแสดงเป็นลักษณะ
ตารางสรุปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงข้อมูลในส่วนท่ีสนใจได้ 
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1.1.4 ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพ ผลงานสร้างสรรค์ 

จากภาพแสดงข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด โดยผลงานสร้างสรรค์จากนักวิชาการ เช่น บทความวิชาการ 
องค์ความรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานอื่นๆ โดยระบบสารสนเทศสรุปรวมและจ าแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยท้ังหมด และจ าแนกตามกลุ่มผลงาน โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป และผู้ใช้สามารถ
เลือกแสดงข้อมูลในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องได้ ในส่วนของรายละเอียดจะแสดงข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารแนบ
ของงานวิจัย โดยแสดงเป็นลักษณะตารางสรุปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ในงานท่ีสนใจได้ 
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1.1.5 ข้อมูลพื้นที่ชุมชน 
 

 
ภาพ สารสนเทศพื้นท่ีชุมชน 

จากภาพแสดงข้อมูลพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด โดยระบบสารสนเทศสรุปรวมและจ าแนกตามหน่วยงานมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด และจ าแนกตามกลุ่มปัญหา โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป และผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูล
ในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องได้ ในส่วนของรายละเอียดจะแสดงข้อมูลของพื้นท่ีชุมชน ผู้เช่ียวชาญในพื้นท่ี และปัญหาในพื้นท่ี
ชุมชน โดยแสดงเป็นลักษณะตารางสรุปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงข้อมูลพื้นท่ีท่ีสนใจได้ 
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1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเป็นระบบประมวลผลข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน และแสดความสัมพันธ์ใน

ลักษณะรูปกราฟ และตัวเลข เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้ข้อมูล ประกอบไปด้วย ระบบสนับสนุน
โจทย์วิจัย ระบบแสดงผลการใช้ข้อมูลภายในระบบ และระบบสารสนเทศเชิงระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพ เมนูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
1.2.1 ระบบสนับสนุนโจทย์วิจัย 
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ภาพ ระบบสนับสนุนโจทย์วิจัย 

 ภาพระบบสนับโจทย์วิจัย เป็นการประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อการค้นหาข้อมูลท้ังหมดภายในระบบ โดยผู้ใช้
ก าหนดข้อความ หรือโจทย์วิจัยท่ีต้องการทราบข้อมูลลงในระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบและข้อมูลท่ีได้
จากการค้นพบ และแสดงเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลท่ีค้นพบ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อความท่ีค้นเทียบกับข้อมูลบริบท
ภายในระบบ 
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ภาพแสดงผลการค้นพบข้อมูล 

 ภาพแสดงผลการค้นพบข้อมูลจะแสดงเป็นกราฟและตัวเลขของชุดข้อมูล นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน ปัญหาชุมชน ท่ีประกอบไปด้วยกราฟข้อมูล 2 ชุด ชุดแรกจะแสดงข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่ในระบบ 
และชุดท่ีสองจะแสดงข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับการค้นหา และแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของการค้นพบข้อมูล เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ความส าคัญในประเด็นท่ีสนใจ ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการวิจัย การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านท่ีต้องพัฒนา พื้นท่ีชุมชนท่ีต้องการพัฒนา และปัญหาในชุมชนท่ีต้องการทรัพยากรต่างๆในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

 
ภาพ รายละเอียดของการค้นหาข้อมูล 

 ภาพ รายละเอียดของการค้นหาข้อมูล จะแสดงข้อมูลท่ีค้นพบในระบบท้ังหมด โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ นักวิจัย 
ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน และปัญหาชุมชน ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลท่ีค้นพบได้ 
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1.2.2 ผลการน าใช้ระบบ 
 

 
ภาพ แสดงผลข้อมูลการน าใช้ระบบ 

ข้อมูลการน าใช้ระบบ คือ การบันทึกผลของการด าเนินโครงการลงในระบบ ระบบสารสนเทศจะด าเนินการ
ประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูลย้อนกลับ(impact) จากผลการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็น
ถึงสภาพบริบทของข้อมูลท่ีมีอยู่และข้อมูลการด าเนินงานจรงิ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการ 
การติดตามโครงการ และการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีมีผลกับการด าเนินงาน ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการ
วิจัย การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ด้านท่ีต้องพัฒนา พื้นท่ีชุมชนท่ีต้องการพัฒนา และปัญหาใน
ชุมชนท่ีต้องการทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 การแสดงผลข้อมูลท้ังหมดภายในระบบเป็นกราฟและตัวเลขของชุดข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย 
ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน ปัญหาชุมชน แสดงเปรียบเทียบด้วยกราฟข้อมูล 2 ชุด คือ ชุดแรกจะ
แสดงข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่ในระบบ และชุดท่ีสองจะแสดงข้อมูลท่ีมีการใช้งานจริงในการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์
ของข้อมูลท้ัง 2 ชุด จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลท่ีถูกน าไปใช้ด าเนินการ 
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1.2.3 สารสนเทศเชิงระบบ 
สารสนเทศเชิงระบบ เป็นรูปแบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อมูลสรุปให้ผู้ใช้ระบบเข้าถึงข้อมูลได้

ท้ังหมดเพียงหน้าเดียว และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท้ังหมดเทียบกับกลุ่มข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทิศ
ทางการด าเนินการ โดยเลือกกลุ่มประเด็นของข้อมูลเป็นหลัก 
 

 
ภาพ สารสนเทศเชิงระบบ 
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ภาพ ข้อมูลระบบจ าแนกตามกลุ่มงาน 

 ภาพข้อมูลระบบจ าแนกตามกลุ่มงาน แสดงผลเป็นกราฟและตัวเลขของชุดข้อมูลท้ังหมดในระบบ โดยจ าแนก
เป็นกลุ่มงานละ 1 เส้นกราฟ แสดงผลจ านวนข้อมูลท่ีมีในระบบท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับกลุ่มงานอย่างไรบ้าง แต่ละ
กลุ่มงานมีข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร จะสนับสนุนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลุ่มปัญหาท่ีมีความต้องการในการ
พัฒนา 

 
ภาพข้อมูลท้ังหมดในระบบแยกย่อยตามกลุ่มงาน 

 ภาพข้อมูลท้ังหมดในระบบ เป็นการแสดงผลในมุมมองชุดข้อมูลเทียบกับกลุ่มงาน ซึ่งประมวลผลรวมในหน้า
เดียวโดยจ าแนกย่อยตามกลุ่มงานท้ังหมด ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนท่ีตนเองสนใจได้ง่ายข้ึน 
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1.3 รายงานข้อมูล 
สารสนเทศรายงานข้อมูล เป็นรูปแบบการน าข้อมูลไปใช้ตามมุมมองหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ โดยสามารถกรอง

ข้อมูลแบ่งเป็นส่วนย่อยตามโครงสร้างของหน่วยงานได้ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลงานวิจัย 
ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นท่ีชุมชน และข้อมูลปัญหาชุมชน มีรายละเอียดการใช้ระบบ ดังนี้ 

 
ภาพเมนูรายงานข้อมูล 

1.3.1 ข้อมูลนักวิจัย 
 

 
ภาพ รายงานข้อมูลนักวิจัย 
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 รายงานข้อมูลนักวิจัย เป็นการแสดงข้อมูลนักวิจัยท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย และนักวิจัย
ตามกลุ่มความเช่ียวชาญ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์เอกสารรายงานได้ 

 
ภาพ มุมมองพิมพ์รายงาน 

1.3.2 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
ภาพ รายงานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 
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 รายงานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ เป็นการแสดงข้อมูลผู้เช่ียวชาญท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย หรือ
ตามสังกัดศูนย์จัดการเครือข่าย และผู้เช่ียวชาญตามกลุ่มความเช่ียวชาญ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์
เอกสารรายงานได้ 
 

1.3.3 ข้อมูลผลงานวิจัย 
 

 
ภาพ รายงานข้อมูลผลงานวิจัย 

 รายงานข้อมูลผลงานวิจัย เป็นการแสดงข้อมูลงานวิจัยท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย และ
นักวิจัยตามกลุ่มความเช่ียวชาญ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์เอกสารรายงานได้ 
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1.3.4 ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพ รายงานผลงานสร้างสรรค์ 

 รายงานข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ เป็นการแสดงข้อมูลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัด
มหาวิทยาลัย และผลงานสร้างสรรค์ตามกลุ่มข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์เอกสารรายงานได้ 
 

1.3.5 ข้อมูลพื้นที่ชุมชน 
 

 
ภาพ รายงานข้อมูลพื้นท่ีชุมชน 
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 รายงานข้อมูลพื้นท่ีชุมชน เป็นการแสดงข้อมูลพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย ศูนย์
จัดการเครือข่าย หรือพื้นท่ีชุมชนตามกลุ่มข้อมูลปัญหา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์เอกสารรายงานได้ 

 
1.3.6 ปัญหาในพื้นที่ชุมชน 

 

 
ภาพ รายงานข้อมูลปัญหาชุมชน 

 รายงานข้อมูลปัญหาในพื้นท่ีชุมชน เป็นการแสดงข้อมูลปัญหาท้ังหมด หรือตามหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย 
ศูนย์จัดการเครือข่าย หรือผลงานสร้างสรรค์ตามกลุ่มข้อมูลปัญหา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกรองข้อมูลและส่ังพิมพ์
เอกสารรายงานได้ 
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1.4 ระบบสนับสนุนการค้นหาข้อมูล 
 

 
ภาพ ระบบสนับสนุนการค้นหาข้อมูล 

 การค้นหาข้อมูล เป็นการค้นข้อมูลตามข้อความท่ีก าหนด โดยสามารถระบุเป็นข้อมูล ท่ีเกี่ยวกับ นักวิจัย 
ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน ปัญหาในพื้นท่ี และผลการใช้ประโยชน์ ข้อมูลท่ีค้นพบจะแบ่ง
น าเสนอเป็นกลุ่มและเลือกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  
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ภาพการส่งข้อมูลให้กับนักวิจัย 

 
 ในกรณีต้องการส่ือสารกับนักวิจัยท่ีมีผลงานและความเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับค าค้นนั้น สามารถเลือก “ส่ง
ข้อมูลให้นักวิจัย” ระบบจะประมวลและน าเสนอข้อมูลนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ใช้เลือกและส่งข้อมูลการส่ือสารให้กับน า
วิจัยผ่านระบบอีเมล์อัตโนมัติ 
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2. คู่มือส าหรับการบริหารฐานข้อมูล 
 
ระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนเบ้ืองหลังส าหรับการจัดการข้อมูลภายในระบบ ออกแบบเพื่อรองรับการ

ใช้งานของผู้ใช้ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าด าเนินการกับข้อมูลตามฟังก์ชันท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
ตาราง ระดับสิทธิ์การใช้งานระบบฐานข้อมูล 

 
ล าดับ 

 
ฟังก์ชัน 

ระดับสิทธ์ิใช้งานระบบ 

ADMIN UNIVERSITY MANAGER CENTER OPERATOR GUEST 

1 สารสนเทศนักวิจัย 3 3 3 3 3 3 

2 สารสนเทศผู้เชี่ยวชาญ 3 3 3 3 3 3 

3 สารสนเทศงานวิจัย 3 3 3 3 3 3 

4 สารสนเทศผลงานสร้างสรรค ์ 3 3 3 3 3 3 

5 สารสนเทศพ้ืนที่ชุมชน 3 3 3 3 3 3 

7 ระบบสนับสนุนการค้นหาข้อมูล 3 3 3 3 3 3 

8 ผลการใช้ประโยชน์ 3 3 3 3 3 3 

9 สารสนเทศเชิงระบบ 3 3 3 3 3 3 

10 รายงานข้อมูลนักวิจัย 3 3 3 3 3 3 

11 รายงานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 3 3 3 3 3 3 

12 รายงานข้อมูลงานวิจัย 3 3 3 3 3 3 

13 รายงานข้อมูลผลงานสร้างสรรค ์ 3 3 3 3 3 3 

14 รายงานข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน 3 3 3 3 3 3 

15 รายงานข้อมูลปัญหาชุมชน 3 3 3 3 3 3 

16 สารสนเทศข้อมูลระบบ 3 3 3 3 3 3 

17 ก าหนดกลุ่มข้อมูล 3 - - - - - 
18 ก าหนดข้อมูลมหาวิทยาลัย 3 - - - - - 
19 ก าหนดข้อมูลศูนย์จัดการเครือข่าย 3 o - - - - 
20 ก าหนดข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน 3 o - o - - 
21 ก าหนดข้อมูลสมาชิก 3 o - o - - 
22 จัดการข้อมูลนักวิจัย 3 3 - - - - 
23 จัดการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 3 o - o o - 
24 จัดการข้อมูลงานวิจัย 3 3 - - - - 
25 จัดการข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ 3 3 - - - - 
26 จัดการข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน 3 3 - o o - 
27 วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลงานวิจัย 3 3 3 3 3 - 
28 วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลชุมชน 3 3 3 3 3 - 
29 วิเคราะห์งานวิจัยคุณภาพ 3 3 3 3 3 - 
30 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช ้ 3 3 3 3 o - 
31 ส ารองไฟล์ระบบ 3 - - - - - 
32 ส ารองฐานข้อมูล 3 - - - - - 
33 กู้คืนฐานข้อมูล 3 - - - - - 
34 จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ 3 3 - - - - 
35 จัดการข่าวสารและกิจกรรม 3 3 3 3 3 - 

3 คือ มีสิทธิ์ในการใช้งาน       o คือ มีสิทธิ์ในการใช้งานตามขอบเขตสังกัดของข้อมูล 
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ระดับสิทธิ์การใช้งานระบบ 
ADMIN คือ ผู้ดูแลระบบ (ก าหนดการใช้งานและบริหารจัดการข้อมูลท้ังหมด) 
UNIVERSITY คือ ระดับสิทธิ์มหาวิทยาลัย (สมาชิกดูแลข้อมูลของมหาวิทยาลัยท่ีลงทะเบียน) 
MANAGER คือ ระดับสิทธิ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (สมาชิกใช้งานข้อมูลของมหาวิทยาลัยท่ีลงทะเบียน) 
CENTER คือ ศูนย์จัดการเครือข่าย (สมาชิกผู้ดูแลศูนย์จัดการเครือข่าย) 
OPERATOR คือ พื้นท่ีชุมชน (สมาชิกในระบบ ผู้ใช้ในระดับพื้นท่ีชุมชน) 
GUEST คือ ผู้ใช้ท่ัวไป (ไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบ) 

 การเข้าใช้งานในแต่ละระดับ ผู้ใช้จะถูกก าหนดช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากผู้ดูแลระบบ หรือหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย หรือศูนย์จัดการเครือข่าย โดยสามารถก าหนดผู้ใช้ภายใต้สังกัดท่ีเป็นขอบเขตข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งมี
รายละเอียดในการใช้ระบบบริหารจัดการระบบ ดังนี้ 
 

2.1 การเข้าสู่ระบบและการจัดการข้อมูลส่วนตัว (สมาชิกระบบ) 
 

 
ภาพ การเข้าสู่ระบบสมาชิก 

 การเข้าสู่ระบบ โดยป้อนข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบระดับสิทธิ์และแสดง
เมนูการใช้งานท่ีสามารถใช้ระบบได้  
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ภาพ การเข้าสู่ระบบสมาชิก 

  ตัวอย่างการเข้าใช้งานในระดับสิทธิ์ มหาวิทยาลัย และด้านซ้ายมือจะ แสดงเมนูการใช้ระบบท่ีระดับ
สิทธิ์นี้สามารถใช้ระบบได้ 

 

 
ภาพ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

 ผู้ใช้ท่ีล็อกอินเข้าระบบ สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ คือ รูปภาพประจ าตัว อีเมล์ และรหัสผ่าน 
 

2.2 การต้ังค่าระบบ 
การตั้งค่าระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลโครงสร้างของเว็บ ได้แก่ข้อมูล กลุ่มปัญหาวิจัย 

มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการเครือข่าย พื้นท่ีชุมชน และสมาชิกระบบ 

 
ภาพ การตั้งค่าระบบ 

 การตั้งค่าระบบจะแสดงเมนูการใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้  ภาพตัวอย่างเป็นการเข้าใช้งานในระดับผู้ดูแล
ระบบท่ีมีสิทธิ์ในการใช้ระบบท้ังหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.2.1 กลุ่มปัญหาวิจัย (Admin) 
การตั้งค่าระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ ในการก าหนดกลุ่มข้อมูล และรายละเอียดของกลุ่มข้อมูล โดยกลุ่มข้อมูล

นี้จะมีความส าคัญในการเช่ือมโยงข้อมูลท้ังระบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลงานวิจัย 
ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นท่ีชุมชน และข้อมูลปัญหาในพื้นท่ีชุมชน 

 

 

 
ภาพ การก าหนดกลุ่มของข้อมูล 
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2.2.2 หน่วยงานมหาวิทยาลัย (Admin) 
การจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลโครงสร้างหลักเพื่อเพิ่มหน่วยงานท่ีบันทึกข้อมูลในภาควิชาการ และ

การบริหารจัดการพื้นท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการต่อไป 
 

 

 
ภาพ การจัดการหน่วยงานมหาวิทยาลัย 

 
  



 29 

2.2.3 ศูนย์จัดการเครือข่าย (Admin, Manager) 
การจัดการข้อมูลศูนย์จัดการเครือข่าย เป็นข้อมูลศูนย์บริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของ

มหาวิทยาลัย และสามารถการบริหารจัดการพื้นท่ีรับผิดชอบภายใต้การด าเนินการของตนเองได้ 
 

 

 
ภาพแสดง การจัดการศูนย์เครือข่าย 
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2.2.4 พื้นที่ชุมชน (Admin, Manager, Center) 
การจัดการข้อมูลพื้นท่ีชุมชน เป็นการจัดการข้อมูลรายละเอียดของพื้นท่ีชุมชนและบันทึกปัญหาในพื้นท่ีชุมชน

ท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของศูนย์จัดการ 
 

 

 
ภาพ การจัดการพื้นท่ีชุมชน 
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2.2.5 สมาชิกระบบ (Admin, Manager, Center, Operator) 
การจัดการข้อมูลสมาชิกระบบ เป็นการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ โดยสามารถเพิ่มผู้ใช้ท่ีอยู่ภายใต้สังกัด 

มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการเครือข่าย หรือพื้นท่ีชุมชน และอนุมัติสิทธิ์ในการใช้งานระบบ 
 

 
ภาพ แสดงการจัดการข้อมูลสมาชิกระบบ 

 

 
ภาพ การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้ระบบ 

 การเพิ่มสมาชิกระบบ จะเลือกสิทธิ์ในการใช้งานระบบ และเลือกข้อมูลหน่วยงานท่ีผู้ใช้ระบบสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้ 
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2.3 การจัดการข้อมูลระบบ 
การจัดการข้อมูลระบบ เป็นระบบส าหรับการบริหารข้อมูลภายในระบบตามขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ี

บริหารจัดการ ได้แก่ข้อมูล ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นท่ี
ชุมชน และข้อมูลปัญหาในพื้นท่ี  

 

 
ภาพ การจัดการข้อมูลระบบ 

 เมนูส าหรับการจัดการข้อมูล จะแสดงเฉพาะข้อมูลท่ีสามารถจัดการได้ซึ่งถูกก าหนดตามโครงสร้างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการ และเมื่อบันทึกข้อมูลข้อมูลท้ังหมดจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระดับภาพรวม
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดการข้อมูล ดังนี้ 
 

2.3.1 การจัดการข้อมูลนักวิจัย (Admin, Manager) 
การจัดการข้อมูลนักวิจัย เป็นเครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับนักวิจัยและความเช่ียวชาญของนักวิจัย ภายใต้หน่วยงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดอยู่ 
 

 



 33 

 
ภาพ การบันทึกข้อมูลนักวิจัย 

 

 
ภาพ การบันทึกความเช่ียวชาญของนักวิจัย 
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2.3.2 การจัดการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Admin, Manager, Center, Operator) 
การจัดการข้อมูลผู้เช่ียวชาญ เป็นเครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลของแต่ละพื้นท่ีชุมชน ท่ีจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญและความเช่ียวชาญได้ ภายใต้พื้นท่ีชุมชนท่ีสังกัดอยู่ 
 

 

 
ภาพ การเพิ่มข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 
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ภาพ การเพิ่มความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญ 

 การเพิ่มข้อมูลความเช่ียวชาญจะสามารถเพิ่มได้หลายรายการส าหรับผู้เช่ียวชาญ 1 คน และการเพิ่มจะต้อง
เลือกกลุ่มข้อมูลความเช่ียวชาญเพื่อใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลภายในระบบ 

 
2.3.3 การจัดการข้อมูลงานวิจัย (Admin, Manager) 
การจัดการข้อมูลงานวิจัย เป็นเครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้หน่วยงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดอยู่ 
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ภาพ การจัดการข้อมูลงานวิจัย 

 การเพิ่มข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
 นักวิจัย – เลือกข้อมูลจากรายช่ือนักวิจัยท่ีอยู่ในระบบ 
 กลุ่มงานวิจัย – เลือกกลุ่มงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สาขางานวิจัย – เลือกสาขางานวิจัยทางด้านวิชาการ ท่ีจัดกลุ่มตาม ISCED 
 ข้อมูลงานวิจัย – ตามหัวข้อรายการ 

- ผู้ร่วมวิจัย เลือกจากการพิมพ์ และค้นหาช่ือนักวิจัยท่ีอยู่ในระบบ 
- ผู้เช่ียวชาญในพื้นท่ี เลือกจากการพิมพ์ และค้นหาช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีอยู่ในระบบ 
- ปี พ.ศ. ปีท่ีท าโครงการวิจัย หรือปีงบประมาณทุนวิจัย 
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ภาพ การจัดการเอกสารงานวิจัย 

 
2.3.4 การจัดการข้อผลงานสร้างสรรค์ (Admin, Manager) 
การจัดการข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายใต้หน่วยงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดอยู่ 
 

 
ภาพ การจัดการผลงานสร้างสรรค์ 
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ภาพ การเพิ่มผลงานสร้างสรรค์ 

 
2.3.5 การจัดการข้อมูลพื้นที่ชุมชนและปัญหา (Admin, Manager, Center, Operator) 
การจัดการข้อมูลพื้นท่ีชุมชนและปัญหาในพื้นท่ี เป็นเครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลของแต่ละพื้นท่ีชุมชน 

ท่ีจัดการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นท่ี และปัญหาท่ีพบในแต่ละพื้นท่ีชุมชน 

 
ภาพ ข้อมูลการจัดการพื้นท่ีชุมชน 
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ภาพ การบันทึกรายละเอียดของชุมชน 

 การบันทึกรายละเอียดของชุมชน สามารถบันทึกเป็นข้อมูลหรือแนบเอกสารประกอบตามรายการได้ โดยแนบ
ไฟล์เอกสารประเภท pdf, docs, exls, ppts, jpg, png ขนาดไม่เกิด 20 MB 
 

 
ภาพ การบันทึกปัญหาในพื้นท่ีชุมชน 
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 การบันทึกปัญหาชุมชนจะสามารถเพิ่มข้อมูลได้มากกว่า 1 ปัญหา ในชุมชนท่ีเลือก และเลือกกลุ่มของปัญหา
เพื่อเช่ือมโยงกับข้อมูลกลุ่มอื่นๆ 
 

2.3.6 จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ (Admin, Manager) 
ระบบสนับสนุนการใช้ประโยชน์ คือ ระบบบันทึกผลของการด าเนินโครงการลงในระบบ ระบบสารสนเทศจะ

ด าเนินการประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูลย้อนกลับ(impact) จากผลการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการ การติดตามโครงการ และการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีมีผลกับ
การด าเนินงาน ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการวิจัย การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ด้านท่ี
ต้องพัฒนา พื้นท่ีชุมชนท่ีต้องการพัฒนา และปัญหาในชุมชนท่ีต้องการทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

 
ภาพ ระบบการใช้ประโยชน์ 

 

 
ภาพ การบันทึกผลการใช้ประโยชน์ 

  การบันทึกผลการใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนการบันทึก จะเลือกกลุ่มข้อมูล งานวิจัย ผู้เช่ียวชาญ 
นักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ พื้นท่ีชุมชน ปัญหาท่ีได้ด าเนินการ และบันทึกผลจากการปฏิบัติงาน 
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2.4 การวิเคราะห์ระบบ 
2.4.1 กลุ่มข้อมูลตามโครงสร้าง (Admin, University, Manager) 

 
ภาพแสดงรายละเอียดข้อมูลแบบล าดับช้ัน 

การแสดงข้อมูลสรุปตามช้ันโครงสร้างข้อมูล และแสดงรายละเอียดข้อมูลแบบล าดับช้ัน (Drill Down) ตาม
โครงสร้างข้อมูลคือ ข้อมูลรวมท้ังหมด -> มหาวิทยาลัย -> ศูนย์จัดการ -> พื้นท่ีชุมชน และแสดงข้อมูลสรุปปัญหา
ของแต่ละชุมชน เป็นการใช้งานในระดับผู้บริหารเพื่อช่วยในการสรุปข้อมูล ติดตามข้อมูล และความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล 
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2.4.2 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (Admin, University, Manager) 

 
ภาพสรุปความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลท้ังหมดในระบบ เพื่อช่วยก ากับและติดตามการใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบ โดยระบบจะสรุปข้อมูลและความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลแยกตามมหาวิทยาลัย และแสดงความ
สมบูรณ์ของข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลท้ังระบบ โดยแยกผลด าเนินการเป็นสี 4 ระดับ คือ 1) สีแดง 0-25% หมายถึง ความ
สมบูรณ์น้อย 2) สีเหลือ 26-50% หมายถึง ความสมบูรณ์ระดับกลาง 3) สีเขียว 51-75% หมายถึง ความสมบูรณ์ใน
ระดับดี 4) สีฟ้า 76-100% หมายถึง ความสมบูรณ์ในระดับดีมาก 

2.4.3 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ (Admin, University, Manager) 

 
ภาพการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ 



 43 

ระบบบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชิกระบบ เมื่อล็อกอินเข้าระบบจะบันทึกกิจกรรมทุกอย่างท่ีด าเนินการ
ภายในระบบ เพื่อเก็บเป็นประวัติของผู้ใช้ระบบและใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ใช้ โดยสามารถแสดง
ข้อมูลรวม แยกเป็นข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน หรือเลือกแสดงผลตามช่วงวันเวลาท่ีก าหนดได้ 

ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเลือกลบข้อมูลตามช่วงวันเวลาท่ีก าหนดได้ 
 

2.5 การบ ารุงรักษาระบบ (Admin) 
การบ ารุงรักษาระบบ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการส ารองข้อมูลท้ังระบบ และ

สามารถน าข้อมูลส ารองมาใช้กับระบบได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ข้อมูลของระบบประกอบด้วยข้อมูลประเภทไฟล์ 
และข้อมูลประเภทฐานข้อมูล ดังนี้ 

2.5.1 การส ารองไฟล์ระบบ (Admin) 
 

 
ภาพการส ารองข้อมูลประเภทไฟล์ 

การส ารองไฟล์ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสร้างไฟล์ท่ีจัดเก็บไฟล์ท่ีอัพโหลดไว้ในระบบ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์
รูปภาพ และบีบอัดให้ขนาดไฟล์น้อยลง (Zip File) และแสดงข้อมูลด้านเวลาในการส ารองไฟล์ จัดเก็บเป็นไฟล์อยู่บน
เซิร์ฟเวอร์และสามารถดาวน์โหลดมาจัดเก็บท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ 
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2.5.2 การส ารองฐานข้อมูล (Admin) 
 

 
ภาพการส ารองข้อมูลประเภทฐานข้อมูล 

การส ารองฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสร้างไฟล์ท่ีจัดเก็บฐานข้อมูล (SQL) และบีบอัดให้ขนาดไฟล์น้อยลง 
(Zip File) และแสดงข้อมูลด้านเวลาในการส ารองไฟล์ จัดเก็บเป็นไฟล์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และสามารถดาวน์โหลดมา
จัดเก็บท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ 
  

2.6 ข่าวสารและกิจกรรม (Admin, Manager, Center, Operator) 
ระบบข่าวสารและกิจกรรม เป็นส่วนท่ีสมาชิกระบบทุกคนสามารถจัดการข้อมูลได้ โดยบันทึกเป็นข้อความ 

และเอกสารแนบ โดยข้อมูลจะแสดงผลท่ีหน้าแรกของระบบ และสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลย้อนหลังได้  
 

 
ภาพ ข่าวสารและกิจกรรม 
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 ผู้ใช้สามารถใช้ระบบข่าวสารและกิจกรรมร่วมกันได้ท้ังระบบ แต่สิทธิ์ในการแก้ไข และลบข้อมูล จะมีสิทธิ์
เฉพาะของผู้ใช้ท่ีเป็นผู้ส่งข่าวสารเท่านั้น 

 
ภาพ การเพิ่มข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 

 

 
ภาพแสดงการแนบไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพ 

 การแนบไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพ ประกอบกับการส่งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม เป็นการจัดการการอัพ
โหลดข้อมูลในรูปแบบง่ายต่อผู้ใช้ และจะแสดงผลจะอยู่ในหน้าหลักของระบบ (Homepage) 
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2.7 ระบบสื่อสารกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ (Admin, Manager, Center) 
 

 
ภาพระบบส่ือสารข้อมูลกับนักวิจัย 

 การส่งข้อมูลการส่ือสารจะจัดเก็บเป็นข้อมูลประวัติในระบบด้วย และสิทธิ์ในการลบข้อมูลจะสามารถ
ด าเนินการได้เฉพาะเจ้าของหรือผู้ส่งเท่านั้น 

 
ภาพการเลือกผู้รับข้อมูลข่าวสาร 
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ภาพจาก Gmail ของผู้รับข่าวสาร 

การส่ือสารข้อมูลกับนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญ เป็นระบบการส่งข้อมูลข่าวสารโดยน าข้อมูลท่ีอยู่อีเมล์ท่ีบันทึกไว้
ในระบบมาใช้ในการส่ือสารผ่านระบบอีเมล์อัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถเลือกผู้รับข้อความได้หลายวิธี โดยแยกตามสังกัด
มหาวิทยาลัย เลือกบางรายการ หรือค้นหาผู้รับข้อความตามท่ีต้องการได้  
 

 
------------------------------------------------ 

 


