
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ฐานข้อมลูวิจัย(ฉบับคณาจารย์) 

1. เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://dbscience.science.swu.ac.th/ 

1.1 ที่หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน โดยจะมรีายละเอียดดังนี้ ช่ือนามสกลุ, ต าแหน่ง, ภาควิชา, 

เบอร์ติดต่อ, อีเมล์, ประเภทงานวจิัย (ดังรูปภาพ 1.1.1) 

รูปภาพ 1.1.1 

1.2 สามารถกดเลือกได้ว่า จะให้แสดงข้อมูลวิจัยสูงสุดกี่แถว (ดังรูปภาพ 1.2.1) 

 

รูปภาพ 1.2.1 

 

https://dbscience.science.swu.ac.th/


1.3 สามารถเลือกเฉพาะงานวิจัยในสาขาท่ีต้องการได้ (ดังรูปภาพ 1.3.1 และ 1.3.2) 

รูปภาพ 1.3.1 

รูปภาพ 1.3.2 

 

 

 

 

 



  

1.4 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่ม    หรือ ที่วงกลมไว ้(รูปภาพ 1.4.1) ของแต่ละคอลมัน์จะสามารถเรยีงผลงานวิจัยตาม

ตัวอักษรหรือตัวเลขของคอลัมน์นัน้ได ้

รูปภาพ 1.4.1 

1.5 เมื่อคลิ๊กที่ ช่ือนามสกุล(รวมถงึช่ือนามสกุลภาษาอังกฤษด้วย) ของท่านอาจารย์ จะสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์

ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่านน้ัน ที่ได้ลงทะเบียน URL เอาไว ้(รูปภาพ 1.5.1)

 

รูปภาพ 1.4.1 

1.5 ที่ด้านบนขวาของเว็บไซต์จะมี 3 เมนูตัวเลือก (รูปภาพ 1.5.4) มีการท างานดังน้ี 

1.5.1 “คู่มือการใช้ฐานข้อมูลวิจัย(ฉบับคณาจารย์)” คู่มือการใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจยั  

1.5.2 “ค้นหาผลงานวิจัยออนไลน”์ ในกรณีที่เราค้นหาหรือไปท่ีหน้าลงช่ือเข้าใช้ แล้วต้องการกลับมาทีห่น้า       

แรกให้กดที่ตัวเลือกนี ้

1.5.3 “ลงช่ือเข้าใช้ส าหรับคณาจารย์” เป็นหน้าล็อคอินเข้าสูร่ะบบเพื่อสมัครหรือแก้ไขข้อมลูส่วนตัว และ

ขอบเขตงานวิจัย 

รูปภาพ 1.5.4 



2. หน้าเว็บไซต์การเข้าสู่ระบบ 

  2.1 บัวศรีไอดี : ให้ท่านอาจารย์แต่ละท่าน กรอกบัวศรีไอดีของตนเอง 

  2.2 รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านของบัวศรีไอดีของท่าน  

  2.3 คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ 

  2.4 หลังจากท่ีคลิ๊กเข้าสู่ระบบ จะมีสามกรณีที่จะเกิดขึ้น 

  2.5 กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล จะแจ้งข้อความดังรูปภาพ 2.5.2 และจะเข้าไปท่ีหน้าสมัครข้อมลู 

ดังรูป 2.5.3  

 

 

 

 

รูปภาพ 2.5.2 



 

รูปภาพ 2.5.3 

  2.5.1 ส่วนของการกรอกแบบฟอร์ม กรุณากรอกเป็นรูปแบบท่ีก าลังจะกล่าวดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

- ช่ือ-นามสกุล: เช่น ผศ.ดร.จันตร ีผลประเสริฐ 

- ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): เช่น Chantri Polprasert 

- ต าแหน่ง: เลือกต าแหน่งของท่าน 

- เบอร์ติดต่อ: กรอกเบอร์ภายใน เช่น 02-649-5000 ext. 1-8025 

- อีเมล์: กรอกอีเมล์ที่ต้องการให้ตดิต่อ 

- ภาควิชา: เลือกสาขาวิชาของท่าน 

 



- ผลงานวิจัย: ใส่ Link งานวิจัย เช่น Google Scholar หรือ อื่นๆ เช่น 

https://scholar.google.com/citations?user=OnLHceIAAAAJ&hl=en 

*** กรณีที่เป็น Google Scholar สามารถใส่แค่ Id ก็ได้ อย่างเช่น ในตัวอย่าง Link ข้างต้น Google 

Scholar Id คือ “OnLHceIAAAAJ” 

- ขอบเขตงานวิจัย: คลิ๊กท่ีปุ่ม และพิมพ์รายชื่องานวิจัยของท่าน  

(โดยจะได้แค่ 1 ขอบเขตงานวิจัย หรือ มากกว่า 1 ก็ได้ ดังรูปภาพ 2.5.4) 

- : กดยืนยัน จะมีแจ้งเตือนข้ึนมาเพือ่เตือนว่าให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล

ทั้งหมด (รูปภาพ 2.5.5) ก่อนท่ีส่งข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล ***กรุณาตรวจเช็คข้อมลูให้ละเอียด

ก่อนท่ีจะกดยืนยัน  

- : กดยกเลิก จะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันในการยกเลิกการสมัคร

ข้อมูล ถ้ากดตกลง จะกลับไปท่ีหนา้หลัก (รูปภาพ 2.5.6) 

 

รูปภาพ 2.5.4 

 

https://scholar.google.com/citations?user=OnLHceIAAAAJ&hl=en


 

รูปภาพ 2.5.5 

 

รูปภาพ 2.5.6 

 

 

 



2.6 กรณีที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว จะขึ้นหน้าตา่งรายละเอียดผู้ใช้งานดังรูปภาพ 2.6.3 และสามารถกดปุ่ม

แก้ไขข้อมูลดา้นล่างได ้

รูปภาพ 2.6.3 

 

 

2.6.1 รายละเอียดข้อมูลแต่ละแถว จะแสดงข้อมลูดังท่ีจะกลา่วต่อไปนี้ 

 - ช่ือ-นามสกุล: แสดงค าน าหน้า ช่ือจริง และนามสกุลของอาจารย์แต่ละท่าน 

- ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): แสดงช่ือจริง และนามสกุลภาษาอังกฤษของอาจารย์แต่ละ

ท่าน 

 - ต าแหน่ง: แสดงต าแหน่งของอาจารย์แตล่ะท่าน 

 - เบอร์ติดต่อ: แสดงเบอรภ์ายในของอาจารย์แต่ละท่าน 

 - อีเมล์: อีเมล์ของอาจารย์แตล่ะทา่น 



 - ภาควิชา: แสดงภาควิชาท่ีอาจารย์ท่านน้ันประจ าอยู ่

 - ภาควิชา(ภาษาอังกฤษ): แสดงภาควิชาเป็นภาษาอังกฤษท่ีอาจารยท์่านนั้นประจ าอยู ่

 - ผลงานวิจัย: แสดง Link ผลงานวิจัยของอาจารย์แตล่ะท่าน 

 - ขอบเขตงานวิจัย: แสดงขอบเขตงานวิจัยท้ังหมดของอาจารย์แตล่ะท่าน 

- : หลังจากคลิ๊กท่ีแกไ้ขข้อมูล จะมหีน้าต่างแก้ไข 

ข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนข้อมูลต่างๆของอาจารย์แตล่ะท่านได้ ดังรูปภาพ 2.6.4

 

รูปภาพ 2.6.4 



2.6.2 กรณีที่จะแก้ไขข้อมลู ขอให้แก้ไขข้อมูลตามรูปแบบท่ีก าลังจะกล่าวต่อไปนี ้

 - ต าแหน่ง: เลือกต าแหน่งท่ีต้องการจะเปลี่ยน 

- ช่ือ-นามสกุล: เช่น ผศ.ดร.จันตร ีผลประเสริฐ 

- ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): เช่น Chantri Polprasert 

- เบอร์ติดต่อ: เช่น 02-649-5000 ext. 1-8025 

- อีเมล์: เช่น chantri@g.swu.ac.th **ไม่จ าเป็นต้องเป็น g.swu.ac.th 

- ภาควิชา: เลือกภาควิชาท่ีต้องการจะเปลี่ยน 

- ผลงานวิจัย: ใส่ Link ผลงานวิจัยใหม่ที่ต้องการจะแก้ เช่น  

https://scholar.google.com/citations?user=OnLHceIAAAAJ&hl=en 

**จะเป็น Google Scholar หรือ Link อื่นๆ ก็ได้  

*** กรณีใช้ Google Scholar จะใส่ Link เตม็ๆ เหมือนข้างบน หรอืใส่แค่ Google 

Scholar Id ก็ได้เช่นกัน 

    *ตัวอย่าง Google Scholar Id ข้างต้น คือ “OnLHceIAAAAJ” 

 - ขอบเขตงานวิจัย: จะแสดงรายชือ่งานวิจัยท้ังหมด เหมือนในหน้าแสดงข้อมูล  

แต่จะเพิ่มในส่วนของปุ่ม   ขึ้นมา เพื่อลบรายชื่องานวิจัยนั้นๆ รูปภาพ 2.6.5 

*กรณีเมื่อกดลบ จะแสดงข้อความว่ายืนยันที่จะลบงานวิจัยนั้นหรือไม่ (รูปภาพ 2.6.6) ถ้า

กดตกลงก็จะลบงานวิจัยนั้น 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 2.6.5 

mailto:chantri@g.swu.ac.th
https://scholar.google.com/citations?user=OnLHceIAAAAJ&hl=en


 

รูปภาพ 2.6.6 

 

- : เมื่อกดปุ่มเพิม่ขอบเขตงานวิจัย จะม ี

กล่องให้กรอกช่ืองานวิจัยท่ีต้องการเพิ่ม (สามารถเพิม่ได้ทเีดียวหลายงานวิจัย หรืองานวิจัย

เดียวก็ได้เช่นกัน รูปภาพ 2.6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปภาพ 2.6.7 

 



- : เมื่อกดปุ่มยืนยันจะแจ้งข้อความว่าให้ตรวจสอบความ

เรียบร้อยของข้อมูล ก่อนที่จะยืนยนัการแก้ไขข้อมลู (รูปภาพ 2.6.8) 

*กรุณาตรวจสอบข้อมลูที่ต้องการจะแก้ไขก่อนกดยืนยัน 

*** กรณีที่ลบแค่รายช่ืองานวิจัยท่ีกดปุ่ม “ลบ” อย่างเดียวกไ็ดไ้ม่จ าเป็นต้องกดปุ่ม 

 

รูปภาพ 2.6.8 

    - : เมื่อกดยกเลิกจะออกจากหนา้ต่างการแก้ไขข้อมูล 

   

 

 2.7 กรณีที่ไม่มี User อยู่ในฐานขอ้มูล ดังรูปภาพ 2.7.1 กรุณาตดิตอ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณบดี คณะ

วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มข้อมลูลงในฐานข้อมูลก่อน 

 

รูปภาพ 2.7.1 

  


