






































คูมือแนะนําการทํางาน ปรับปรุง พฤษภาคม 51 
โปรแกรมระบบบันทึกฐานขอมูลวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://arch.kku.ac.th/databasearchkkuwow/total3/ 
   

กลุมงานสารสนเทศและงานวิจัย ไดจัดทําและปรับปรุงระบบฐานขอมูลวิจัยและงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด  ทั้งนั้น ก็เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยและบุคลากรไดใชเพื่อการจัดเก็บและหรือจัดระบบขอมูล
ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้ง เปนประโยชนเพื่อใหสามารถใชเปนขอมูลประกอบการรายงานตัวช้ีวัดดานการ
วิจัยและการบริการวิชาการ  และที่สําคัญยิ่ง คือ การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สูสาธารณชนทั่วไปทาง Internet. 
 
พบปญหาการใชงาน  กรุณาแจงใหทราบดวย  เพื่อจักไดปรับปรุงแกไขใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง ยินดีอยางยิ่งหากทานมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับทาน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป. 
อนุพันธ พันธอมร นักสารสนเทศ  :  โทรศัพท. 30 , 08 6864 0827  
                                              E-mail : f_anuphan@yahoo.com  
                                              Direct online : http://fiatja.page.tl/Contact.htm 
 
 
ปจจุบัน Link : http://arch.kku.ac.th/databasearchkkuwow/total3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิของคณาจารยและบุคลากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฐานขอมูล เพิ่มรายการ แกไข ลบ รายงาน 
บทความตีพิมพ √ √ X √ 
การนําเสนอ √ √ X √ 
ทรัพยสินทางปญญา √ √ X √ 
ตําราหรือหนังสือ √ √ X √ 
งานสรางสรรค √ √ X √ 
วิจัย √ √ X √ 
บริการวิชาการ √ √ X √ 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

√ √ X √ 

     
 
***การกําหนดสิทธิเพิ่มเติม 
     1. ทุกทานสามารถเห็นการลงรายการของผูอื่นไดทั้งหมด  แตแกไขไดเฉพาะรายการที่ตนเองเปนผูบันทึกขอมูลเทานั้น 
           ตัวอยาง 
           - อ.คนที่ 1  ไดทําการ  log in 
        -  รายการที่แสดง            
           ชื่อโครงการ         ประเภทกิจกรรม         ผูปรับปรุงขอมูล            สิทธิท่ีไดรับ 
โครงการ Y ประเภท A                อ.คนที่ 1 View    Edit    Copy 

โครงการ Z ประเภท A             อ.คนที่ 2 View 

โครงการ X ประเภท B             อ.คนที่ 3 View 

    2. เจาหนาที่จากงานวิจัย  1 ทานจะไดรับสิทธิ์ในการแกไขขอมูลของทุกทาน (ปจจุบัน คุณสํารวย ภูเงิน) 
           - User ทานนี้จะเปนผูติดตามการลงรายการขอมูลคณาจารยและบุคลากรทุกทาน 
     3. การลบรายการขอมูลที่ถูกบันทึกแลวใหติดตอ งานสารสนเทศ 
 
***การไดสิทธิ 
 1. ทานตองมี Username และ Password 
            2. ถาไมมีติดตองานสารสนเทศ 
                3. ควรมี  E-mail  ทีท่านใชเปนประจําเพื่อการติดตอประสานงานกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแนะนํา/ปญหา/การแกไขเบื้องตน 
1. "โปรแกรมที่รองรับ"  ฐานขอมูลนี้ออกแบบสําหรับใชผาน Web Browser   IE หรือ Internet 

Explorer  เปนหลัก  การใชงานผาน Web Browser   อื่น อาจแสดงผลไดไมสมบูรณ   ขนาดหนาจอที่แนะนํา คือ  
1024 X 768  และ Text Size(ie)  = Medium 
 

2. "เตือน! ปอนขอมูล" เนื่องจากตองใชคาเหลานี้ในการคํานวณ และรายงานผลตามตัวช้ีวัด  รวมทั้ง ใชเพื่อการ
อางอิงและตรวจสอบ  ทานจําเปนตองกรอกขอมูลนี้ตามขอเท็จจริง   
                      - กรณีที่ทานมีขอมูลไมครบทุก field ใหบันทึกแลวมาปรับปรุงขอมูลในภายหลังได (เนื่องจากตองรอขอมูล) 
                      - กรณีที่ทานลงรายการครบทุก filed แลวให—ปรับ (สถานะการลงขอมูล  = สมบูรณแลว) 
 

3. "Error"   ปญหาที่เกิดเปนไดจากทั้งโปรแกรม  เครื่องแมขาย(Server)  เครื่องคอมพิวเตอรของทาน  หรือ 
ระบบ Internet   เชน 
                      - คลิก Save แลว Logout  กลับไปที่หนาแรก  เปนเพราะหยุดใชโปรแกรมเกิน 17 นาที (Time out  
Server)  หากตองการใชงานตอตอง Login  ใหม 
                  - คลิก  แลว  "แสดงผลชามาก"  เมื่อกอนนี้ยังเร็วอยูเลย    อาจเปนเพราะเครื่องแมขายฐานขอมูลลม  
ตรวจสอบไดโดยเขาหนาหลักคณะฯ หรือ เครือขาย Internet  มีปญหา  ตรวจสอบโดยการเขาเว็บหลัก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  กดปุม "F5" หรือ "Refresh" 
 
               4. คําแนะนําเพิ่มเติมหรือเทคนิคตางๆ ในการใชงาน ซึ่งจะไดจากการแลกเปลี่ยนความรูกัน ระหวาง คณาจารย 
บุคลากร งานสารสนเทศ และ งานวิจัย จะไดเก็บรวบรวมไวใหทานไดศึกษาเพิ่มทักษะในการใชงานอยูใน…. 

 
 

           5.  ในคูมือนี้ไดแนะนําการทํางานไดอธิบายวิธีการใชงานดังนี้ 
                              การ Login  …เขาสูระบบเพื่อใหไดสิทธิ 
                              การ Add     …เพิ่มขอมูล 
                              การ Edit      …แกไขขอมูล 
                              การ Search  …คนหาขอมูล 



การ LOG IN 
ขั้นตอน 
1. คลิก Login จากเมนูหลักดานซาย 
2. เขาสูหนา Login 
3. ใส User Name และ Password 
4. คลิกปุม Login 
5. เมื่อเลิกใชกดปุม Logout 
 
**กรณีใส  User Name หรือ Password ผิดพลาด โปรแกรมจะแจงเตือนทานวา    
    Incorrect user ID or password 



 

     
 
    การ LOG IN- ขั้นตอน - 1. คลิก Login จากเมนหูลักดานซาย 
 
 
 
 
 
 





 

     
 
          การ LOG IN- ขั้นตอน - 2. เขาสูหนา Login 
 
 
 
 
 
 





 

     
 
            การ LOG IN- 3. ใส User Name และ Password 

                                               4. คลิกปุม Login 
 
 
 
 
 





 

     
 
           การ LOG IN- 5. เมื่อเลิกใชกดปุม Logout 
 

     
 
 





 
 
                    การ LOG IN-  

**กรณีใส  User Name หรือ Password ผิดพลาด โปรแกรมจะแจงเตือนทานวา    
    Incorrect user ID or password 
 
 
 
 
 





การ Add (เพิ่มขอมูล) 
ขั้นตอน *ทานตอง login กอนจึงไดสิทธินี้ 
1. คลิกเลือกรายการจากเมนูหลักมีใหทานเลือก 8 รายการดวยกัน 
       - บทความตีพิมพ  
       - การนําเสนอ  
       - ทรัพยสินทางปญญา  
       - ตําราหรือหนังสือ  
       - งานสรางสรรค  
       - วิจัย  
        - บริการวชิาการ  
        - ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



2. คลิก link Add  
       - ทุกรายการ link Add จะอยูที่เดียวกัน 
3. ทุกรายการจะใหทานเริ่มกรอกขอมลู ตั้งแตชื่องานเปนตนไป 
       - ใหกรอกขอมูลตาม field  
       - กรณี field ใดทีท่านแนใจวาไมมีขอมูลจริงๆ ใหขาม filed นั้นไปได 
     - กรณีที่ทานมีขอมูล ไมครบ ทุก field ใหบันทึกแลวมาปรับปรุงขอมูลในภายหลังได (เนื่องจากตองรอขอมูล) 
       - กรณีที่ทานลงรายการ ครบ ทุก filed แลวให—ปรับ (สถานะการลงขอมูล  = สมบูรณแลว) 
4. การบันทึกขอมูลใหทานกดปุม Add สีเงินอยูลางสุด   
5. ถาการลงขอมูลสําเร็จจะมี Add New Record Successful สีแดงแสดง 
 
 
 
 



 
 

การ Add (เพิ่มขอมูล) 
1. คลิกเลือกรายการจากเมนูหลักมีใหทานเลือก 8 รายการดวยกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

การ Add (เพิ่มขอมูล) 
2. คลิก link Add 

 
 
 
 
 
 





 
 

การ Add (เพิ่มขอมูล) 
3. ทุกรายการจะใหทานเริ่มกรอกขอมลู ตั้งแตชื่องานเปนตนไป 
       - ใหกรอกขอมูลตาม field  
       - กรณี field ใดทีท่านแนใจวาไมมีขอมูลจริงๆ ใหขาม filed นั้นไปได 
     - กรณีที่ทานมีขอมูล ไมครบ ทุก field ใหบันทึกแลวมาปรับปรุงขอมูลในภายหลังได (เนื่องจากตองรอขอมูล) 
       - กรณีที่ทานลงรายการ ครบ ทุก filed แลวให—ปรับ (สถานะการลงขอมูล  = สมบูรณแลว) 
4. การบันทึกขอมูลใหทานกดปุม Add สีเงินอยูลางสุด   
5. ถาการลงขอมูลสําเร็จจะมี Add New Record Successful สีแดงแสดง 





การ Edit (แกไขขอมูล) 
ขั้นตอน *ทานตอง login กอนจึงไดสิทธินี้ 
1. คลิกเลือกรายการจากเมนูหลักมีใหทานเลือก 8 รายการดวยกัน 
       - บทความตีพิมพ  
       - การนําเสนอ  
       - ทรัพยสินทางปญญา  
       - ตําราหรือหนังสือ  
       - งานสรางสรรค  
       - วิจัย  
        - บริการวชิาการ  
        - ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



2. ไปยงั แถว ที่ทานตองการแกไข 
       - กด  link Edit  อยูที่ขวาสุดของแตละแถว 

        
 
3. เมื่อแกไขเสร็จแลวกดปุม Edit สีเงินอยูลางสุด   
 
4. ถาการลงขอมูลสําเร็จจะมี Update successful สีแดงแสดง 
 
                                            



การ Search (คนหาขอมูล) 
ขั้นตอน 
1. คลิกเลือกรายการจากเมนูหลักมีใหทานเลือก 8 รายการดวยกัน 
       - บทความตีพิมพ  
       - การนําเสนอ  
       - ทรัพยสินทางปญญา  
       - ตําราหรือหนังสือ  
       - งานสรางสรรค  
       - วิจัย  
        - บริการวชิาการ  
        - ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



2. เริ่มตนการคนหา 
       - กด  link  Advanced Search  อยูที่สวนบน และ อยูที่เดียวกันทุกหมวด 

        
 
3. คุณสมบัติในการคนหาไดจาก 
       - สวนใดสวนหนึ่งของขอมูล contain พรอม  Hilight  คําที่คนหา, ประเภท,  
 
4. EX: หนาจอการคนหา งานวิจัย 
 
                                            










































































