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1. การเข้าใช้งานระบบ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya 
System) ได้ดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (version 10 
ข้ึนไป) หรือ Mozila Firefox 
 2. ไปที่ URL https://riss.unbugsolution.com 
 3. โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอระบบงานดังรูป 
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2. การลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ ไม่สามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานได้ด้วยตนเอง แต่จะสามารถใช้งาน Account 
ที่ถูกสร้างข้ึนโดยผู้ดูแลระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สวพ.) เท่าน้ัน 

3. การเข้าใช้งานระบบ 
 ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังน้ี 
 1. เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (version 10 
ข้ึนไป) หรือ Mozila Firefox 
 2. ไปที่ URL https://riss.unbugsolution.com 
 3. ที่หน้าจอระบบงาน เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน” โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Login เข้าใช้งาน 
ดังรูป 

 
 

 4. กรอกข้อมูล Username และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม “Login เข้าใช้งาน”  
 5. หากข้อมูล Username และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานดังรูป 
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4. การบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบงาน เลือกที่เมนู “นักวิจัย” โดยระบบจะแสดงข้อมูลนักวิจัยท่ีสังกัดในคณะ
ทั้งหมด ดังรูป 
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 2. กดปุ่ม “เพิ่มนักวิจัย” เพ่ือเพิ่มข้อมูลนักวิจัย โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 
 3. กรอกข้อมูลของนักวิจัย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลนักวิจัย โดยระบบจะ
แสดงข้อมูลนักวิจัยที่ได้เพ่ิมเข้าไปในระบบดังรูป 
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 4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักวิจัย ผู้ดูแลระบบสามารถทําได้ในข้ันตอนน้ี 
 5. กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ท่ีด้านล่างของจอภาพ เพ่ือแสดงข้อมูลนักวิจัย โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
  
 6. ในหน้าจอข้อมูลนักวิจัย ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลของนักวิจัยได้ โดยการกดปุ่ม “แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว” โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้แก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดในข้อที่ 5 
 7. ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยได้ โดยการกดที่ปุ่ม Print ดังรูป 

 
 
 8. โดยหลังจากท่ีกดปุ่ม Print แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอข้ึนมาให้เลือกหัวข้อท่ีต้องการจะพิมพ์ ดังรูป 
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 9. กดปุ่ม Print เพื่อทําการพิมพ์ข้อมูล โดยระบบจะทําการพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของนักวิจัย 
รวมถึงรายละเอียดผลงานทางวิชาการในช่วงปีที่เลือก โดยจะแสดงหน้าจอดังน้ี 

 
  
 10. ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกบันทึกข้อมูลในรูปแบบ PDF file หรือเลือกพิมพ์เอกสารทาง Printer ได้
เช่นกัน 

5. การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบ ข้อมูลโครงการวิจัยของนักวิจัยได้ โดยทําตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี 
 1. ที่หน้าจอระบบ เลือกเมนู “โครงการวิจัย” โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 2. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเลือกดูโครงการวิจัยต่างๆ ในหน่วยงานของตนเองได้ โดยกรอกข้อมูล
ตามที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นเจอท้ังหมดในหน้าจอ ดังตัวอย่าง 
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 หมายเหตุ: ในกรณีที่โครงการที่ค้นพบนั้น เป็นโครงการที่มีนักวิจัยในหน่วยงานเป็นผู้ที่อยู่ในทีมวิจัย ผู้ดูแล
ระบบระดับคณะ จะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโครงการได้ 
  
 3. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ โดยเลือกที่ช่ือโครงการ โดยระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดโครงการ ดังรูป 
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 3. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิมโครงการได้ โดยเลือกที่ปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” โดยระบบจะแสดง
หน้าจอการเพิ่มโครงการ ดังรูป 

 

 
 

 4. เมื่อทําการกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะทําการบันทึกข้อมูล และแสดง
หน้าจอในหัวข้อถัดไป ดังรูป 
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 5. หากต้องการเพิ่มทีมนักวิจัยของโครงการ ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถทําได้ โดยการกดปุ่ม “เพ่ิม
ทีมวิจัย” โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
  
 6. กรอกข้อมูลช่ือนักวิจัย ตําแหน่งในทีม และสัดส่วนการมีส่วนร่วม (%) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
 7. หลังจากกรอกข้อมูลนักวิจัยในทีมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังข้ันตอนต่อไป 
 8. หากในโครงการมีเอกสารประกอบโครงการ ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิมเอกสารได้ โดยการ
ลาก File เอกสารมาวางไว้ในหน้าจอ ดังรูป 
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 9. เมื่อกรอกข้อมูลโครงการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการ สามารถทําได้โดยการกดปุ่ม “แก้ไขโครงการ” ที่ด้านล่างของ
จอภาพ โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้แก้ไขข้อมูลโครงการ ดังรูป 
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 11. หากทําการแก้ไขข้อมูลโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ในขัวข้อที่ทําการแก้ไข 
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 12. หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขสถานะการดําเนินงานโครงการ ก็สามารถทําได้ โดยการกดปุ่ม “แก้ไข
สถานะโครงการ” โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้แก้ไขสถานะโครงการ ดังรูป 

 
 
 13. หลังจากที่เลือกสถานะการดําเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อทําการ
บันทึกข้อมูลที่ได้แก้ไข 

6. การบริหารจัดการข้อมูลบทความวารสาร 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลบทความวารสารของนักวิจัยในคณะของตนได้ โดย
ทําตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบ เลือกเมนู “บทความวารสาร” โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริหารจัดการ
บทความวารสาร ดังรูป 
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 2. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถค้นหาข้อมูลบทความวารสารท่ีต้องการได้ โดยการกรอกข้อมูลที่
ต้องการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” โดยระบบจะแสดงข้อมูลบทความวารสารที่ค้นพบ ดังรูป 

 
 
 หมายเหตุ: ในกรณีที่บทความวารสารท่ีค้นพบนั้น เป็นบทความวารสารที่มีนักวิจัยในหน่วยงานของตนอยู่
ในทีมวิจัย ผู้ดูแลระบบระดับคณะ จะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลบทความวารสารได้ 
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 3. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิมบทความวารสารได้ โดยกดปุ่ม “เพิ่มบทความวารสาร” โดยระบบ
จะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลบทความวารสาร ดังรูป 

 

 
 
 4. ทําการกรอกข้อมูลของบทความวารสาร จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอ
เพื่อให้กรอกข้อมูลในข้อถัดไป ดังรูป 
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 5. กดปุ่ม “เพิ่มนักวิจัย” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลทีมนักวิจัยท่ีร่วมกันทําบทความวารสารน้ี 

 
 
 6. กรอกข้อมูลนักวิจัย ตําแหน่งในทีม และเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
 7. เมื่อทําการกรอกข้อมูลนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังข้ันตอนต่อไป 
 8. หากมีเอกสารประกอบบทความวารสาร ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพิ่มเอกสารเข้าไปยังระบบได้ 
โดยการลาก File เอกสารมาวางที่หน้าจอ หรือกดที่หน้าจอและเลือก File บทความวารสารท่ีต้องการ 
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 9. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล File เอกสารประกอบบทความ โดยระบบจะแสดง
หน้าจอสรุปรายละเอียดของบทความวารสาร ดังรูป 
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 10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลบทความวารสาร ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถกดที่ปุ่ม “แก้ไขบทความ
วารสาร” ที่ด้านล่างของหน้าจอได้ โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้แก้ไขข้อมูลบทความวารสาร ดังรูป 

 

 
 
 11. หลังจากท่ีได้ทําการแก้ไขข้อมูลบทความวารสารแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ในแต่ละหัวข้อของ
การแก้ไข 
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7. การบริหารจัดการข้อมูลบทความประชุมวิชาการ 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลบทความประชุมวิชาการได้ โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบ เลือกเมนู “บทความประชุมวิชาการ” โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริหาร
จัดการบทความประชุมวิชาการ ดังรูป 

 
 
 2. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถค้นหาข้อมูลบทความประชุมวิชาการ โดยกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ที่
ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” โดยระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ต้องการค้นหาทั้งหมด ดังรูป 
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 3. หากต้องการเพิ่มข้อมูลบทความประชุมวิชาการ ให้กดที่ปุ่ม “เพ่ิมบทความประชุมวิชาการ” โดยระบบ
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 
 4. กรอกข้อมูลบทความประชุมวิชาการ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอในลําดับ
ถัดไป ดังรูป 
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 5. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลทีมนักวิจัยที่จัดทําบทความประชุมวิชาการ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมนักวิจัย” โดยระบบ
จะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
 
 6. กรอกข้อมูลนักวิจัย ตําแหน่งในทีม และเปอร์เซนต์การมีส่วนร่วม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
 7. ในหน้าจอทีมนักวิจัย กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ดังรูป 
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 8. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลเอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการลาก 
File เอกสารมาวางที่หน้าจอ 
 9. หลังจากที่เพิ่มข้อมูลเอกสารแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังข้ันตอนถัดไป 
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 10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลบทความประชุมวิชาการ กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลบทความประชุมวิชาการ” โดย
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 11. ทําการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ในแต่ละหัวข้อที่ทําการแก้ไข 

8. การบริหารจัดการข้อมูลหนังสือ 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถบริหารจัดการข้อมูลหนังสือได้ โดยทําตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู “หนังสือ” โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริหารจัดการข้อมูล
หนังสือ ดังรูป 

 
 
 2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลหนังสือตามเง่ือนไขที่ต้องการได้ จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” โดยระบบจะ
แสดงข้อมูลหนังสือที่ค้นพบในหน้าจอ 
 3. กดปุ่ม “เพิ่มหนังสือ” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลหนังสือ โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังน้ี 
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 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอในลําดับ
ถัดไป ดังรูป 

 
 
 5. กดปุ่ม “เพิ่มผู้แต่ง” หากต้องการเพิ่มข้อมูลนักวิจัยที่ร่วมแต่งหนังสือ โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังน้ี 
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 6. กรอกข้อมูลนักวิจัย ตําแหน่งในทีม และเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดย
ระบบจะแสดงหน้าจอในข้ันตอนต่อไป ดังรูป 

 
 
 7. ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลการพิมพ์หนังสือได้ โดยการกดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลการพิมพ์” โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอดังรูป 
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 8. หลังจากกรอกข้อมูลการพิมพ์แล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่เอกสาร
ประกอบหนังสือดังรูป 

 
 
 9. ผู้ใช้งานสามารถลาก File เอกสารประกอบหนังสือมาวางไว้ยังหน้าจอระบบได้ โดยหลังจากที่ทําการ
เพ่ิมข้อมูลเอกสารประกอบการพิมพ์แล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดหนังสือ 
ดังรูป 
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 10. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลหนังสือได้ โดยการกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลหนังสือ” โดยระบบจะแสดง
หน้าจอให้แก้ไขข้อมูลหนังสือ ดังรูป 

 
 
 11. ทําการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ในแต่ละส่วน เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลที่
แก้ไข 
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9. การบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลนวัตกรรมได้ โดยการทําตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบ เลือกเมนู “นวัตกรรม” โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 2. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถค้นหาข้อมูลนวัตกรรมตามเง่ือนไขที่ต้องการได้ 
 3. กดปุ่ม “เพิ่มนวัตกรรม” เพื่อทําการเพ่ิมข้อมูลนวัตกรรม โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดนวัตกรรม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังข้ันตอนต่อไป โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 5. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิมทีมนักวิจัยที่ร่วมทํานวัตกรรมได้ โดยการกดปุ่ม “เพ่ิมนักวิจัย” 
โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 6. พิมพ์ช่ือนักวิจัย ตําแหน่งในทีม เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลทีมนักวิจัยที่ร่วมกันจัดทํานวัตกรรม 
 7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังข้ันตอนถัดไป โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 8. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพิ่มข้อมูลเอกสารประกอบนวัตกรรมได้ โดยการลาก File เอกสารมา
วางไว้ที่หน้าจอระบบ  
 9. เม่ือเสร็จส้ินการเพ่ิมเอกสารประกอบนวัตกรรมแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดนวัตกรรม ดังรูป 
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 10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้กดปุ่ม “แก้ไขนวัตกรรม” โดยระบบจะแสดง
หน้าจอสําหรับแก้ไขข้อมูลนวัตกรรมดังรูป 

 

 
 
 11. ทําการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะทําการบันทึกข้อมูล
นวัตกรรมที่ได้แก้ไข 
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10. การบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองได้ โดยการทําตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 2. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถกรอกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีต้องการค้นหาได้ จากน้ันกดปุ่ม 
“ค้นหา” โดยระบบจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีค้นพบ 
 3. กดปุ่ม “เพิ่มทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อเพ่ิมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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4. กรอกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีต้องการ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอ
ถัดไป ดังรูป 

 
 
 5. หากต้องการเพ่ิมนักวิจัยผู้ร่วมจดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กดปุ่ม “เพ่ิมนักวิจัย” โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลหน้าจอเพิ่มนักวิจัย ดังรูป 
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 6. กรอกข้อมูลช่ือนักวิจัย ตําแหน่งในทีม และเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของนักวิจัย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก
ข้อมูล” โดยระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดนักวิจัยที่อยู่ในทีม 
 7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อไปยังลําดับถัดไป โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
  
 8. ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถเพ่ิม File เอกสารประกอบการจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยการลาก 
File มาวางที่หน้าจอระบบงาน  
 9. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อทําการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา” โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูล ดังรูป 
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 11. ทําการกรอกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ของแต่ละหัวข้อ เพ่ือทําการบันทึก
ข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข 
 

11. การบริหารจัดการผู้ใช้งาน 
 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานในหน่วยงานได้ โดยทําตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู บัญชีรายช่ือ/หน่วยงานและผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอ
บริหารจัดการหน่วยงานและผู้ใช้งาน ดังรูป 

 
 2. เลือก Tab Accounts เพื่อทําการบริหารจัดการ User Account ของระบบงาน 
 3. หากต้องการเพ่ิม Account ผู้ใช้งาน ให้เลือกที่ปุ่ม Menu และเลือกเมนูย่อย “เพิ่ม Account” ดังรูป 
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 4. โดยหลังจากเลือกเมนูแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิม User Account ดังรูป 

 
  
 5. กรอกข้อมูล User Account จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล Account ท่ีเพ่ิม
ไปใหม่ 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คู่มือผู้ดูแลระบบระดับคณะ (Faculty Administrator Manual)
ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System)

 

หน้าท่ี 40 / 42 

 6. หากต้องการแก้ไขข้อมูล User Account ของหน่วยงาน ให้เลือกที่ปุ่ม  ที่แถวของข้อมูล User 
Account นั้น ดังรูป 

 
 

 7. โดยหลังจากท่ีกดเลือกปุ่ม  แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูล ดังรูป 
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 8. ทําการแก้ไขข้อมูล User Account ท่ีตอ้งการ จากน้ันกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อทําการแก้ไขข้อมูล
ของ User Account 

 9. หากต้องการลบข้อมูล User Account ให้เลือกที่ปุ่ม  ในแถวของ User Account โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล ดังรูป 

 
 

12. การอนุญาติผู้ลงทะเบียนใหม่รอการยืนยัน 
 หลังจากที่ผู้ใช้งานทั่วไป หรือนักวิจัย ได้ทําการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแล้ว (ลงทะเบียนเอง) ผู้ดูแลระบบจะ
ได้รับข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 

 
 
 ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ผู้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานได้ โดยทําตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ที่หน้าจอหลัก กดปุ่มแจ้งเตือนทางด้านบนของหน้าจอภาพ โดยระบบจะแสดงข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนเข้า
ใช้งานและรอการอนุมัติเปิดให้ใช้งาน ดังรูป 
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 2. เลือกที่ข้อมูลแจ้งเตือน โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

 3. กดปุ่ม  เพ่ือทําการเปิดหน้าจออนุมัติ Account โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 4. กดปุ่ม “เปิดให้ใช้งาน” หากต้องการอนุมัติให้ใช้งาน หรือปุ่ม “ไม่เปิดให้ใช้งาน” หากไม่ต้องการให้ 
Account ที่ลงทะเบียนมานั้นใช้งานระบบ 


