
คู่มือการใช้งานเวบไซต์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

Siriraj Core Research facility Center (SiCRF) 

1. แผนผังเวบไซต์ 

1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย (Siriraj core research facility center (SiCRF)) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

- เข้าสู่เวบไซตเ์ครื่องมือวิจัย ผ่านเวบไซต์งานวิจัย ท่ีเมนูด้านซ้าย หัวข้อบริการจากงานวิจัย แล้วเลือก “บริการเคร่ืองมือวิจัย” 

 
- หรือพิมพ์ URL ดังนี้  http://10.7.51.60/equipment/  

 

 

http://10.7.51.60/equipment/
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1.2  ท่านสามารถเลือกท ารายการต่างได้จากเมนูดา้นซ้ายมือ ดังต่อไปนี ้

Home - หน้าแรกที่ปรากฏเมื่อเข้าสู่เวบไซต์ของศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย 
Equipment status - แสดงรายการเครื่องมือที่มีการจอง  

 Equipment Booking (up-to-date) แสดงตามวันท่ี ของเดือนปัจจุบัน     
 Search Booking  ค้นหารายการเครื่องมือท่ีมีการจองรายเดือน 

Equipment detail - รายการเครื่องมือท้ังหมด กลุม่ที ่1-12 
Terms of use - ประกาศข้อตกลง กติกา หรือระเบียบปฎิบตัิ ของการใช้เครื่องมือ 
Equipment report* - แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องมือ 
Service rate* - ประกาศอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ 
Usage Timetable * - ประกาศ เวลาท าการของศูนย์เครื่องมือกลาง 
Documentation* - รายการเอกสาร download เช่น แบบบันทึก, คู่มือการใช้งาน เป็นต้น 
Problem report - แจ้งปัญหาการใช้งานเวบไซต ์
Map* - ที่ตั้งของศูนย์เครื่องมือกลาง 
List of authorized user* - รายการอบรม หรือกิจกรรมของศูนย์เครื่องมือกลาง 
FAQs* - กระทู้ส าหรบั ถาม-ตอบ หรือพูดคุยเรื่องเครื่องมือ  
Online feedback form* - แสดงสถิติ เช่น จ านวนผู้ใช้บริการ, จ านวนการใช้งานเครื่องมือ และความพึงพอใจ

ในการให้บริการ เป็นต้น 
  

*เมนอูยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุง  
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2. การสมัครลงทะเบียน เวบไซต์เคร่ืองมือกลาง  

2.1 การสร้าง Username และ Password 
2.1.1 เลือก “Create Account” ที่เมนูด้านซ้าย 

(หมายเลข 1) 

 
 

2.1.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านในแบบกรอก
ข้อมูล (หมายเลข 2)  

2.1.3 ส่วน username ใหผู้้ใช้กรอกรหสั ดังนี ้ 
- พนักงานคณะแพทยฯ ใช้รหัส SAP ID  8 หลัก 
- นักศึกษา ใช้รหัส Student ID 7 หลัก 
- บุคคลทั่วไป ใช้รหสับัตรประชาชน 13 หลัก 

2.1.4 ส่วน Password ให้กรอกรหสัจ านวน 6 หลัก 
ประกอบด้วยตัวอักษร A-Z, 0-9 เท่านั้น 

2.1.5 คลิกท่ี “Create new account” แล้วคลิกปุ่ม 
Create new account เพื่อบันทึกข้อมูล 
(หมายเลข 3) ระบบจะบันทึกข้อมลูของท่าน 
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2.2 หากลืม Password ให้คลิกที ่Forget  your 
password (หมายเลข 4) เพื่อเข้าสู่หน้าจอร้องขอ 
password ใหม ่
2.2.1 ในหน้าจอ Forget your password ให้กรอก 

Username และ E-mail address ของท่าน
ตามที่ได้ลงทะเบยีนไว้ศูนยเ์ครื่องมือฯ  

2.2.2 คลิกปุ่ม “send” เพื่อให้ระบบส่ง password 
ใหม่ไปยัง E-mail ของท่าน กรุณาตรวจสอบ 
mail ขยะ หากไม่ได้รับ E-mail ตอบรับ กรุณา
แจ้งปัญหาต่อผูดู้แลระบบต่อไป 

 

2.3 การเปลีย่น password ให้คลิกที่ Request new 
password (หมายเลข 5) 
2.3.1 ก าหนดรหสัใหม่ จ านวน 6 หลัก ประกอบด้วย

ตัวอักษร A-Z, 0-9 เท่านั้น  
2.3.2 คลิก “Create new password” ท่านสามารถ

ใช้ Password ใหม่ได้ทันที 
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3. การเข้าสู่ระบบและจองเวลาใช้เคร่ืองมือ 

3.1 ทีห่น้าจอ Login ให้กรอก Username และ 
Password ตามที่ได้ลงทะเบยีนไว ้และคลิกปุม่ 
“login” เพื่อเข้าสูร่ะบบ (หมายเลข 6) 

 
 

3.1.1 หน้าแรก (Profile) จะแสดง 
- รายการเครื่องมือท่ีได้รับอนุญาตให้จองใช้งาน

ได้ (Authorized access equipment) 
(หมายเลข 7) 

- รายการเครื่องมือท่ีท ารายการจอง (Your 
booking status) (หมายเลข 8) 

3.1.2  Account Detail แสดงข้อมลูส่วนตัวของท่าน
ที่ลงทะเบียนไว้ (หมายเลข 9)   

3.1.3 History of equipment usage * 
3.1.4  Online Feedback form*  
3.1.5  Recommendation*  
3.1.6  Request access แจ้งความต้องการใช้

เครื่องมือต่อผูดู้แลเครื่องมือ (หมายเลข 10)   
*อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงข้อมลู ณ วันที่ 31 พ.ค. 56 

 
 
 

3.2 การจองเวลาใช้เครื่องมือ (ครั้งแรก) ให้เข้าไปที ่
Request access เพื่อแจ้งความตอ้งการในการใช้
เครื่องมือกับผูดู้แล (หมายเลข 10) 
3.2.1 คลิกเลือกเครื่องมือท่ีต้องการใช้งาน  

(หมายเลข 11)   
3.2.2  คลิก “Request access” ข้อมูลการท า

รายการจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลเครื่องมือ 
(หมายเลข 12)  

3.2.3  ภายหลังจากท่านไดร้ับอนุญาตใหจ้องใช้งาน
เครื่องมือได้ รายการเครื่องมือจะปรากฏในส่วน
ของ Authorized access equipment ที่หน้า 
“Profile” ของท่าน 

หมายเหตุ ทา่นสามารถจองเวลาใช้งานเครื่องมือได้ เฉพาะรายการ
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เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเท่านัน้  

3.3 การจองเวลาใช้งานเครื่องที่ได้รับอนุญาต และ
เครื่องมือ เครื่องเดิมในครั้งต่อไป 

3.3.1 ภายหลังจากท่านท าการ login เขา้สู่ระบบแล้ว 
จะพบรายการเครื่องมือท่ีท่านไดร้บัอนุญาตให้
จองเวลาใช้งาน (หมายเลข 13) 

3.3.2 เลือกเครื่องมือจากรายการเครื่องมือท่ีได้รับ
อนุญาต จากน้ันเลือก “Booking” (หมายเลข 
14) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

3.3.3  กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบทุกช่อง จากน้ัน
คลิก “Booking” (หมายเลข 15) จะปรากฏ
รายการจองของท่านในตาราง Equipment 
booking detail และหน้า “Profile” ในตาราง 
Your booking status (หมายเลข 16) 
 

 

 
 
 

 
 

3.3.4 ท่านสามารถเลือกดรูายละเอียดของผู้ท า
รายการจองเครื่องมือได้ โดยคลิกที่ช่ือผู้ท า
รายการจอง (หมายเลข 17) 
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4. การยกเลิกการจองใช้งานเคร่ืองมือ 
4.1  ท่านสามารถยกเลิกการจองใช้งานเครื่องมือได้ตาม

ระเบียบที่ก าหนด โดยเข้าไปท่ี “Profile” ของท่าน 
จากนั้นเลือกรายการเครื่องมือท่ีจะยกเลิก จาก
ตาราง Your booking status (หมายเลข 18, 19) 

4.2  โดยเลือก “delete” รายการเครือ่งมือจะถูกลบ
ออกจากรายการจอง (หมายเลข 20) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. การออกจากระบบ 
เมื่อท่ีต้องการออกจากระบบ ให้คลิกท่ี “logout”  

(หมายเลข 21) 
หมายเหตุ ท่านควรท าการออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน  
 
 
6. การติดต่อผู้ดูแล 

6.1 ผู้ดูแลเครื่องมือ  
ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเครื่องมือได้โดยตรง 

ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในรายละเอียดของ
เครื่อง (admin contact) (หมายเลข 22)   
6.2 ระบบเวบไซต ์

หากมีปัญหาในการใช้งานเวบไซต์ สามารถแจ้ง
ปัญหาได้ทาง  

   E-mail: Sarawut.nam@mahidol.ac.th  และ              
             SiCRF2013@outlook.co.th  

    โทรศัพท:์ 02-419-2648  (ระบบเวบไซต)์,   
                  02-419-2653, 2993  (ข้อมูลเครื่องมือ) 
    โทรสาร : 02-418-3307 
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