
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
1. เข้าสู่หน้าเว็บ 

 -  เปิดโปรแกรมเว็บบราวส์เซอร์ เช่น Firefox , Chrome  

- พิมพ์ www.mcukk.com/research แล้วกด  
 -  จะปรากฏหน้าเว็บดังนี้ 

 
 - ผู้ใช้งานสามารถอ่านประกาศ ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์จากคอลัมน์ข้อมูลต่างๆ ได้ 
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2. ส่วนประกอบหน้าเว็บ 
 -  หน้าเว็บระบบสารสนเทศงานวิจัยประกอบด้วย 
 2.1 ส่วนหัวและแถบน าทาง เป็นส่วนแสดงโลโก้ ชื่อองค์กร หรือชื่อระบบงาน พร้อมมีแถบน าทาง หรือ
เมนูค าสั่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้คลิกเลือกรายการต่าง ๆ ตามต้องการ โดยแถบน าทางประกอบด้วย  

 
1) หน้าหลัก เป็นค าสั่งส าหรับกลับมาหน้าแรกที่เป็นหน้าหลักของระบบ 
2) รายชื่อนักวิจัย แสดงรายชื่อของนักวิจัยที่เป็นกลุ่มคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ แยกตามหลักสูตร

และหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 ผู้เข้าใช้งานสามารถคลิกที่รายชื่อนักวิจัยแต่ละท่านเพ่ือดูข้อมูล จะปรากฏข้อมูลดังนี้ 
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 โดยจะปรากฏข้อมูลนักวิจัยว่าต าแหน่งอะไร สังกัดสาขาอะไร และมผีลงานทางวิชาการอะไรบ้าง ผู้
เข้าใช้งานสามารถคลิกทีแ่ท็ปแต่ละแท็ปเพือ่ดูรายละเอียด 

 

3) งานวิจัย เป็นเมนูค าสั่งของการเก็บรวบรวมรายชื่องานวิจัยต่าง ๆ แยกตามปีงบประมาณ 
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4) บทความทางวิชาการ เป็นเมนูค าสั่งรายการบทความทางวิชาการที่เป็นผลงานนิพนธ์ของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
5) ดาวน์โหลด เปน็เมนูค าสั่งส าหรับให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ เช่น ประกาศ ระเบียบ 

เอกสารบริหารโครงการ และข้อมูลการจัดท าวิจัย เป็นต้น 
 2.2 ส่วนของการประชาสัมพันธ ์
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 เป็นส่วนของการลงประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวภายในมหาวิทยาลัย 
และข่าวนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัยได้มีโอกาสติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ 
เช่น กรณีการประกาศรับทุนวิจัย หรือประกาศรับบทความส าหรับการประชุมทางวิชาการ 

 2.3 ส่วนการแสดงเอกสารรายงานประจ าปี Proceeding และรวมบทความ โดยจะหมุนเวียนและอัพเดท
ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพ่ือเปิดอ่านเนื้อหาในเล่มได้ 

 

 2.4 ส่วนของการเข้าสู่ระบบ ส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เป็นนักวิจัย สามารถ login เข้าสู่ระบบโดยใช้ user name และ 
password ตัวเดียวกันกับที่ใช่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ที่
ขึ้นต้นด้วย mcuXXX เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขรายการงานวิจัยที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสมารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
ต ารา และเอกสารประกอบการสอนของตนเองได้ โดยมีเมนูรายการค าสั่ง
ที่อยู่แถบซ้ายมือให้เลือกรายการใด ๆ ตามตัวอย่างในภาพถัดไปนี้  
 
 



ห น้ า  | 6 

 

 

 

 ในระบบสารสนเทศงานวิจัย จะมีข้อมูลพื้นฐานที่น ามาจากกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษามากรอกไว้
ให้เป็นเบือ้งต้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเอง 
 2.5 ส่วนของ Quick Links หรือ ลิงค์แบบด่วน เป็นส่วนของการเชื่อมโยงไปสู่ระบบสืบค้นงานวิจัย ระบบ

ติดตามงานวิจัย ระบบบริหารโครงการวิจัย และอื่น ๆ อีกมากมายที่สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ได้จัดท าเอาไว้ ผู้จัดท าระบบจึงได้รวบรวมมาไว้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเข้าไปชมได้อย่างง่ายดาย  
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 2.6 ส่วนของ เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นการน าเอาหน้าเฟซบุ๊ก
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มาใส่ไว้ที่หน้าหลักของระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อ
สะดวกในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จะประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก 
ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าอ่าน และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ 

 

3. การเข้าสู่ระบบ 
 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกรูป/ท่านที่มีงานวิจัย จะถูกบันทึกข้อมูล
บางส่วนลงในระบบแล้ว ท่านสามารถกรอก user name และ password เข้าสู่

ระบบได้เลย โดย user name และ 
password คือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่าน
ใช้ส าหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (ใช้อันเดียวกัน) แต่ถ้า
หากท่านลืม หรือไม่เคยได้รับ user name และ password ดังกล่าว 
สามารถติดต่อรับได้ที่เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณนิรันดร เลิศ
วีรพล) 
 เมื่อกรอก user name และ password เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม
ตกลง ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าจอ ดังต่อไปน้ี 
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 ในหน้านี้ จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ 

 ส่วนแสดงรูปผู้เข้าใช้งาน และเมนูค าสั่ง ประกอบด้วยภาพประจ าตัวของผู้ใช้งาน แสดง user name 
และ password ถัดลงมาเป็นเมนูค าสั่งส าหรับกรอกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือ/ต ารา 
และเอกสารประกอบการสอน (ถ้ามี) โดยเมื่อคลิกที่เมนูใด ๆ จะปรากฏหน้าส าหรับกรอกข้อมูล ซึ่งจะอธิบายใน
ล าดับถัดไป  

 ส่วนข้อมูลประวัติ แสดงข้อมูลประวัติโดยย่อของผู้เข้าใช้งาน สามารถคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล เพื่อเข้า
ไปเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ และหากต้องการเปลี่ยนรูปภาพประจ าตัว ก็สามารถเข้าไปแก้ไขในส่วนนี้ได้
ด้วยเช่นกัน 

 ส่วนแสดงผลงานวิชาการ เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของงานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือ/
ต ารา และเอกสารประกอบการสอนที่กรอกเข้าไป ในส่วนนี้ สามารถคลิกที่ชื่อผลงานเพ่ือท าการแก้ไขได้ 
 3.1 การกรอกข้อมูลวิชาการ 
 -  งานวิจัย  
 (1) คลิกที่เมนูค าสั่งงานวิจัย 
 (2) จะปรากฏ ช่องส าหรับให้กรอก เพิ่มข้อมูลงานวิจัยด้านขวามือ 
 (3) กรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบถ้วน 
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 (4) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 

- บทความทางวิชาการ 
 (1) คลิกที่เมนูค าสั่งบทความทางวิชาการ 
 (2) จะปรากฏ ช่องส าหรับให้กรอก เพิ่มข้อมูลงบทความทางวิชาการด้านขวามือ 
 (3) กรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบถ้วน 
 (4) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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- หนังสือ/ต ารา 
 (1) คลิกที่เมนูค าสั่งหนังสือ/ต ารา 
 (2) จะปรากฏ ช่องส าหรับให้กรอก เพิ่มข้อมูลหนังสือ หรือต าราด้านขวามือ 
 (3) กรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบถ้วน 

(4) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
** หมายเหตุ ควรเตรียมภาพหน้าปกเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .gif เท่านั้น และควรมีขนาด

ภาพ 200 x 250 px 
- เอกสารประกอบการสอน 

 (1) คลิกที่เมนูค าสั่งเอกสารประกอบการสอน 
 (2) จะปรากฏ ช่องส าหรับให้กรอก เพิ่มข้อมูลเอกสารประกอบการสอนด้านขวามือ 
 (3) กรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบถ้วน 

(4) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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 หลังจากกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดย คลิกที่แท็ปแต่
ละแท็ปของส่วนที่  ซึ่งจะล าดับตามรายการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 
 

 ในการแก้ไขงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการทางวิชาการ สามารถท าไดด้ังนี ้
1) คลิกที่แท็ปงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ (ขึ้นอยู่กับว่า หัวข้องานที่จะแก้เป็นงานวิจัย

หรือบทความทางวิชาการ) 
2) คลิกที่ชื่อโครงการหรือช่ือบทความที่จะแก้ไข จะปรากฏตารางรายการข้อมูลที่จะแก้ไข 
3) ท าการแก้ไขข้อความที่ต้องการ 
4) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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 3.2 ข้อมูลประวัติบุคลากร 
 หากผู้เข้าใช้งานต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว สามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม 
แก้ไขข้อมูล ในส่วนประวัติบุคลากร จะปรากฏตารางการแก้ไขอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของการเปลี่ยนรูปภาพ
ประจ าตัว และส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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- การเปลี่ยนภาพประจ าตัว 
คลิกที่ปุ่ม เรียกดู หรือ Browse เพื่อเลือกดูรูปภาพอื่น ๆ ที่จะเปลี่ยนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

เรา จะปรากฏกรอบหน้าต่างที่เก็บข้อมูล ให้ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ เลือกภาพที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 
ตกลง 

 

- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
คลิกที่ช่องใด ๆ ในส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วด าเนินการพิมพ์แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ตาม

ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 


