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1. การเขาใชงานระบบ 

 ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya 
System) ไดดังน้ี 
 1. เปดโปรแกรม Web Browser เชน Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (version 10 
ขึ้นไป) หรือ Mozila Firefox 
 2. ไปที่ URL https://riss.unbugsolution.com 
 3. โดยโปรแกรมจะแสดงหนาจอระบบงานดังรูป 
 

 
 

https://riss.unbugsolution.com/


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คูมือผูใชงานนักวิจัย (Researcher Manual) 
ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) 

 

หนาท่ี 3 / 38 

2. การลงทะเบียนเพื่อใชงาน 

 ผูใชงานทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบ ดังน้ี 
 1. จากหนาจอระบบงาน เลือกที่เมนู “เขาสูระบบ/ลงทะเบียน” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 2. เลือกที่ปุม “ลงทะเบียนเขาใชงาน” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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 3. ทําการกรอกขอมูลใหครบทุกชอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ที่ ช่ือ Field คําอธิบาย 
1 หนวยงาน หนวยงานตนสังกัดของผูลงทะเบียนเขาใชงาน (หากไมมีหนวยงานของทาน 

กรุณาติดตอผูดูแลระบบ) 
2 Username Username ที่ทานตองการใชงาน 
3 รหัสผาน (Password) รหัสผานเขาใชงาน (ตองมีความยาวมากกวา 6 ตัวอักษร) 
4 รหัสผาน (อีกครั้ง) กรอกรหัสผานเขาใชงานอีกครั้ง เพ่ือยืนยันกวาทานพิมพ์ิไมผิด 
5 เช่ือมโยงขอมูลนักวิจัย เลือกตัวเลือก “สรางขอมูลนักวิจัยใหมใหกับ Account น้ี” หากวาผูลงทะเบียน

ยังไมมีขอมูลนักวิจัยในระบบ หรือ  
เลือกตัวเลือก “เช่ือมโยง Account น้ีกับขอมูลนักวิจัยที่มีอยูแลว” หากผู
ลงทะเบียนมีขอมูลนักวิจัยอยูในระบบแลว 

6 ช่ือ ช่ือผูลงทะเบียน 
7 นามสกุล นามสกุลผูลงทะเบียน 
8 Email Email ของผูลงทะเบียน 
9 เบอรโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทของผูลงทะเบียน 
 
 4. หากทําการกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกดปุม “ลงทะเบียน” เพ่ือลงทะเบียนเขาใชงาน 
 5. หากทําการลงทะเบียนสําเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอแจงผลการลงทะเบียน ดังรูป 

 
 
 6. หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูดูแลระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลของผูลงทะเบียนเขาใช
งาน หากวาขอมูลครบถวน ผูดูแลระบบจะทําการเปดให Account สามารถเขาใชงานได 
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3. การเขาใชงานระบบ 

 ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบได ดังน้ี 
 1. เปดโปรแกรม Web Browser เชน Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (version 10 
ขึ้นไป) หรือ Mozila Firefox 
 2. ไปที่ URL https://riss.unbugsolution.com 
 3. ที่หนาจอระบบงาน เลือกเมนู “เขาสูระบบ/ลงทะเบียน” โดยระบบจะแสดงหนาจอ Login เขาใชงาน 
ดังรูป 

 
 

 4. กรอกขอมูล Username และรหัสผาน จากน้ันกดปุม “Login เขาใชงาน”  
 5. หากขอมูล Username และรหัสผานถูกตอง ระบบจะแสดงหนาจอระบบงานดังรูป 

https://riss.unbugsolution.com/
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4. การแกไขขอมูลสวนตัวของนักวิจัย 

 ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได ดังน้ี 
 1. ที่หนาจอระบบงาน เลือกเมนู “My Profile” ที่เมนู มุมบนดานขวามือ ดังรูป 

 
 
 2. โดยระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดสวนตัวของผูใชงาน 
 3. หากตองการแกไขขอมูลสวนตัว ใหเลือกที่เมนู “แกไขขอมูลสวนตัว” ที่ดานลางของรูปภาพ ดังรูป 
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 4. โดยหลังจากเลือกที่เมนู “แกไขขอมูลสวนตัว” แลว ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
  
 5. ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลสวนตัว รหสัผาน รูปภาพ ประวัติการศึกษา และสาขาความเช่ียวชาญได 
 6. หากทําการแกไขขอมูลในสวนใดแลว ใหกดปุม “บันทกึขอมูล” เพ่ือทําการบันทึกขอมูลที่ไดแกไข 
 7. นักวิจัย สามารถพิมพขอมูลผลงานทางวิชาการของตนเองได โดยการกดปุม “Print” ที่หนาจอ Profile 
ของตน ดังรูป 
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 8. โดยหลังจากที่กดปุม Print แลว ระบบจะแสดงหนาจอขึ้นมาใหเลือกหัวขอที่ตองการจะพิมพ ดังรูป 

 
  
 9. กดปุม Print เพ่ือทําการพิมพขอมูล โดยระบบจะทําการพิมพขอมูลรายละเอียดสวนตัวของนักวิจัย 
รวมถึงรายละเอียดผลงานทางวิชาการในชวงปที่เลือก โดยจะแสดงหนาจอดังน้ี 

 
  
 10. ผูใชงานสามารถเลือกบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF file หรือเลือกพิมพเอกสารทาง Printer ไดเชนกัน 
 

5. การบริหารจัดการขอมูลโครงการวิจัย 

 ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไข และลบ ขอมูลโครงการวิจัยของตนเองได โดยทําตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. ที่หนาจอระบบ เลือกเมนู “โครงการวิจัย” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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 2. ผูใชงานสามารถเลือกดูโครงการวิจัยตางๆ ในหนวยงานของตนเองได โดยกรอกขอมูลตามที่ตองการ
คนหา จากน้ันกดปุม “คนหา” โดยระบบจะแสดงขอมูลที่คนเจอทั้งหมดในหนาจอ ดังตัวอยาง 
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 หมายเหตุ: ในกรณีที่โครงการที่คนพบน้ัน เปนโครงการที่ผูใชงานมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ ผูใชงาน
จะสามารถเขาไปแกไขขอมูลโครงการได 
  
 3. ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดโครงการได โดยเลือกที่ ช่ือโครงการ โดยระบบจะแสดงหนาจอ
รายละเอียดโครงการ ดังรูป 

 
 
 
 3. ผูใชงานสามารถเพ่ิมโครงการได โดยเลือกที่ปุม “เพ่ิมโครงการ” โดยระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิม
โครงการ ดังรูป 
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 4. เมื่อทําการกรอกขอมูลครบแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมลู” โดยระบบจะทําการบันทึกขอมูล และแสดง
หนาจอในหัวขอถัดไป ดังรูป 
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 5. หากตองการเพ่ิมทีมนักวิจยัของโครงการ ผูใชงานสามารถทําได โดยการกดปุม “เพ่ิมทีมวิจัย” โดย
ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
  
 6. กรอกขอมลูช่ือนักวิจัย ตําแหนงในทีม และสัดสวนการมีสวนรวม (%) จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมลู” 
 7. หลังจากกรอกขอมูลนักวิจยัในทีมเรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยงัขั้นตอนตอไป 
 8. หากในโครงการมีเอกสารประกอบโครงการ ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารได โดยการลาก File เอกสาร
มาวางไวในหนาจอ ดังรูป 
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 9. เมื่อกรอกขอมูลโครงการครบถวนแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 10. หากตองการแกไขขอมูลโครงการ สามารถทําไดโดยการกดปุม “แกไขโครงการ” ทีด่านลางของ
จอภาพ โดยระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือใหแกไขขอมูลโครงการ ดังรูป 
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 11. หากทําการแกไขขอมลูโครงการเรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” ในขัวขอที่ทําการแกไข 
 12. หากผูใชงานตองการแกไขสถานะการดําเนินงานโครงการ ก็สามารถทําได โดยการกดปุม “แกไข
สถานะโครงการ” โดยระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือใหแกไขสถานะโครงการ ดังรูป 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คูมือผูใชงานนักวิจัย (Researcher Manual) 
ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) 

 

หนาท่ี 15 / 38 

 
 
 13. หลังจากทีเ่ลือกสถานะการดําเนินงานโครงการเรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือทําการ
บันทึกขอมูลทีไ่ดแกไข 

6. การบริหารจัดการขอมูลบทความวารสาร 

 ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไข ลบขอมูลบทความวารสารของตนเองได โดยทําตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ที่หนาจอหลักของระบบ เลือกเมนู “บทความวารสาร” โดยระบบจะแสดงหนาจอบริหารจัดการ
บทความวารสาร ดังรูป 
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 2. ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลบทความวารสารที่ตองการได โดยการกรอกขอมูลที่ตองการคนหา และกด
ปุม “คนหา” โดยระบบจะแสดงขอมูลบทความวารสารที่คนพบ ดังรูป 

 
 
 หมายเหตุ: ในกรณีที่บทความวารสารที่คนพบน้ัน เปนบทความวารสารที่ผูใชงานมีสวนรวมในการจัดทํา 
ผูใชงานจะสามารถเขาไปแกไขขอมูลบทความวารสารได 
 
 3. ผูใชงานสามารถเพ่ิมบทความวารสารได โดยกดปุม “เพ่ิมบทความวารสาร” โดยระบบจะแสดงหนาจอ
ใหเพ่ิมขอมูลบทความวารสาร ดังรูป 
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 4. ทําการกรอกขอมูลของบทความวารสาร จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอ
เพ่ือใหกรอกขอมูลในขอถัดไป ดังรูป 
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 5. กดปุม “เพ่ิมนักวิจัย” หากตองการเพ่ิมขอมูลทีมนักวิจัยที่รวมกันทําบทความวารสารน้ี 

 
 
 6. กรอกขอมูลนักวิจัย ตําแหนงในทีม และเปอรเซ็นตการมีสวนรวม จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล”  
 7. เมื่อทําการกรอกขอมูลนักวิจัยเรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังขั้นตอนตอไป 
 8. หากมีเอกสารประกอบบทความวารสาร ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารเขาไปยังระบบได โดยการลาก 
File เอกสารมาวางที่หนาจอ หรือกดที่หนาจอและเลือก File บทความวารสารที่ตองการ 
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 9. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือทําการบันทึกขอมูล File เอกสารประกอบบทความ โดยระบบจะแสดง
หนาจอสรุปรายละเอียดของบทความวารสาร ดังรูป 

 
 
 10. หากตองการแกไขขอมูลบทความวารสาร ผูใชงานสามารถกดที่ปุม “แกไขบทความวารสาร” ที่
ดานลางของหนาจอได โดยระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือใหแกไขขอมูลบทความวารสาร ดังรูป 
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 11. หลังจากที่ไดทําการแกไขขอมูลบทความวารสารแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” ในแตละหัวขอของ
การแกไข 
 
 
 

7. การบริหารจัดการขอมูลบทความประชุมวิชาการ 

 ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไข ลบ ขอมูลบทความประชุมวิชาการได โดยทําตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ที่หนาจอหลักของระบบ เลือกเมนู “บทความประชุมวิชาการ” โดยระบบจะแสดงหนาจอบริหาร
จัดการบทความประชุมวิชาการ ดังรูป 

 
 
 2. ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลบทความประชุมวิชาการ โดยกําหนดเง่ือนไขตางๆ ที่ตองการคนหา 
จากน้ันกดปุม “คนหา” โดยระบบจะแสดงผลขอมูลที่ตองการคนหาทั้งหมด ดังรูป 

 
 
 3. หากตองการเพ่ิมขอมูลบทความประชุมวิชาการ ใหกดที่ปุม “เพ่ิมบทความประชุมวิชาการ” โดยระบบ
จะแสดงหนาจอดังรูป 
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 4. กรอกขอมูลบทความประชุมวิชาการ จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอในลําดับ
ถัดไป ดังรูป 
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 5. หากตองการเพ่ิมขอมูลทีมนักวิจัยที่จัดทําบทความประชุมวิชาการ ใหกดปุม “เพ่ิมนักวิจัย” โดยระบบ
จะแสดงขอมูลดังรูป 

 
 
 6. กรอกขอมูลนักวิจัย ตําแหนงในทีม และเปอรเซนตการมีสวนรวม จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล”  
 7. ในหนาจอทีมนักวิจัย กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังหนาจอถัดไป ดังรูป 
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 8. หากตองการเพ่ิมขอมูลเอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ ผูใชงานสามารถทําไดโดยการลาก 
File เอกสารมาวางที่หนาจอ 
 9. หลังจากที่เพ่ิมขอมูลเอกสารแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไป 
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 10. หากตองการแกไขขอมูลบทความประชุมวิชาการ กดปุม “แกไขขอมูลบทความประชุมวิชาการ” โดย
ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 
 11. ทําการกรอกขอมูลที่ตองการแกไข จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” ในแตละหัวขอที่ทําการแกไข 
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8. การบริหารจัดการขอมูลหนังสือ 

 ผูใชงานสามารถบริหารจัดการขอมูลหนังสือได โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ที่หนาจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู “หนังสือ” โดยระบบจะแสดงหนาจอบริหารจัดการขอมูล
หนังสือ ดังรูป 

 
 
 2. ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลหนังสือตามเง่ือนไขที่ตองการได จากน้ันกดปุม “คนหา” โดยระบบจะ
แสดงขอมูลหนังสือที่คนพบในหนาจอ 
 3. กดปุม “เพ่ิมหนังสือ” หากตองการเพ่ิมขอมูลหนังสือ โดยระบบจะแสดงหนาจอดังน้ี 
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 4. กรอกขอมูลรายละเอียดหนังสือ จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอในลําดับ
ถัดไป ดังรูป 

 
 
 5. กดปุม “เพ่ิมผูแตง” หากตองการเพ่ิมขอมูลนักวิจัยที่รวมแตงหนังสือ โดยระบบจะแสดงหนาจอดังน้ี 

 
 
 6. กรอกขอมูลนักวิจัย ตําแหนงในทีม และเปอรเซ็นตการมีสวนรวม จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดย
ระบบจะแสดงหนาจอในขั้นตอนตอไป ดังรูป 
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 7. ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลการพิมพหนังสือได โดยการกดปุม “เพ่ิมขอมูลการพิมพ” โดยระบบจะ
แสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 8. หลังจากกรอกขอมูลการพิมพแลว กดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอใหใสเอกสาร
ประกอบหนังสือดังรูป 
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 9. ผูใชงานสามารถลาก File เอกสารประกอบหนังสือมาวางไวยังหนาจอระบบได โดยหลังจากที่ทําการ
เพ่ิมขอมูลเอกสารประกอบการพิมพแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดหนังสือ 
ดังรูป 

 
 
 10. ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลหนังสือได โดยการกดปุม “แกไขขอมูลหนังสือ” โดยระบบจะแสดง
หนาจอใหแกไขขอมูลหนังสือ ดังรูป 
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 11. ทําการแกไขขอมูลที่ตองการ จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” ในแตละสวน เพ่ือทําการบันทึกขอมูลที่
แกไข 

9. การบริหารจัดการขอมูลนวัตกรรม 

 ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไข ลบขอมูลนวัตกรรมได โดยการทําตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ที่หนาจอหลักของระบบ เลือกเมนู “นวัตกรรม” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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 2. ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลนวัตกรรมตามเง่ือนไขที่ตองการได 
 3. กดปุม “เพ่ิมนวัตกรรม” เพ่ือทําการเพ่ิมขอมูลนวัตกรรม โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 4. กรอกขอมูลรายละเอียดนวัตกรรม จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังขั้นตอนตอไป โดยระบบจะ
แสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 5. ผูใชงานสามารถเพ่ิมทีมนักวิจัยที่รวมทํานวัตกรรมได โดยการกดปุม “เพ่ิมนักวิจัย” โดยระบบจะแสดง
หนาจอดังรูป 
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 6. พิมพช่ือนักวิจัย ตําแหนงในทีม เปอรเซ็นตการมีสวนรวม จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึก
ขอมูลทีมนักวิจัยที่รวมกันจัดทํานวัตกรรม 
 7. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไป โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 8. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลเอกสารประกอบนวัตกรรมได โดยการลาก File เอกสารมาวางไวที่หนาจอ
ระบบ  
 9. เมื่อเสร็จสิ้นการเพ่ิมเอกสารประกอบนวัตกรรมแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดง
หนาจอรายละเอียดนวัตกรรม ดังรูป 
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 10. หากตองการแกไขขอมูลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ใหกดปุม “แกไขนวัตกรรม” โดยระบบจะแสดง
หนาจอสําหรับแกไขขอมูลนวัตกรรมดังรูป 
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 11. ทําการกรอกขอมูลที่ตองการแกไข จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะทําการบันทึกขอมูล
นวัตกรรมที่ไดแกไข 
 
 
 
 

10. การบรหิารจัดการขอมูลทรัพยสินทางปญญา 

 ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไข ลบขอมูลทรัพยสินทางปญญาของตนเองได โดยการทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ที่หนาจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู “ทรัพยสินทางปญญา” โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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 2. ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่ตองการคนหาได จากน้ันกดปุม “คนหา” โดยระบบ
จะแสดงขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่คนพบ 
 3. กดปุม “เพ่ิมทรัพยสินทางปญญา” เพ่ือเพ่ิมขอมูลทรัพยสินทางปญญา โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 4. กรอกขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่ตองการ จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอ
ถัดไป ดังรูป 
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 5. หากตองการเพ่ิมนักวิจัยผูรวมจดทรัพยสินทางปญญา ใหกดปุม “เพ่ิมนักวิจัย” โดยระบบจะแสดง
ขอมูลหนาจอเพ่ิมนักวิจัย ดังรูป 

 
 
 6. กรอกขอมูลช่ือนักวิจัย ตําแหนงในทีม และเปอรเซ็นตการมีสวนรวมของนักวิจัย จากน้ันกดปุม “บันทึก
ขอมูล” โดยระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดนักวิจัยที่อยูในทีม 
 7. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือไปยังลําดับถัดไป โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
  
 8. ผูใชงานสามารถเพ่ิม File เอกสารประกอบการจดทรัพยสินทางปญญาได โดยการลาก File มาวางที่
หนาจอระบบงาน  
 9. กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือทําการบันทึกขอมูลทรัพยสินทางปญญา โดยระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 
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 10. หากตองการแกไขขอมูลทรัพยสินทางปญญา ผูใชงานสามารถทําไดโดยกดปุม “แกไขขอมูลทรัพยสิน
ทางปญญา” โดยระบบจะแสดงหนาจอใหแกไขขอมูล ดังรูป 
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 11. ทําการกรอกขอมูลที่ตองการแกไข จากน้ันกดปุม “บันทึกขอมูล” ของแตละหัวขอ เพ่ือทําการบันทึก
ขอมูลที่ตองการแกไข 
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