
ส่วนของผูใ้ช้งาน (User) 

การลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

URL: www.i-seec2019.rmuti.ac.th/i-seec2019/loging.php 

 หรอืปุ่ ม   หน้าเวบ็หลกั 

 

 บญัชผีูใ้ชง้าน e-mail: อเีมลทีไ่ดร้บั , password: รหสัผา่นทีไ่ดร้บั  

 

 กรอก email และ password แลว้กดที ่ เพือ่ลงชือ่เขา้ใชง้านระบบ 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่2 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

การสมคัรสมาชิก 

URL: www.i-seec2019.rmuti.ac.th/i-seec2019/ register.php 

 หรอืปุ่ ม   หน้าเวบ็หลกั 

 

    

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตาม
แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

การลงทะเบียนระบบจะส่ง
ข้ อ มู ล ก า ร ยื น ยั น ก า ร
ลงทะเบยีนไปยงัอเีมลทีไ่ดท้าํ
การลงทะเบยีนไว ้จาํเป็นตอ้ง
ใช้อี เมลที่สามารถรับ -ส่ง 
อีเมลได้ปกติ กรอกข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องให้กดที่ปุ่ ม 

 เพือ่บนัทกึขอ้มลู 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่3 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ภาพรวมระบบ 

 

การส่งบทความ 

ไปทีเ่มนู  ประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ย 3 เมนู 

1. (Step : 1) Add Abstract paper 
2. (Step : 2) Abstract paper evaluation 
3. (Step : 3) Upload revised paper 

(Step : 1) Add Abstract paper  

   การสง่บทความ (Abstract paper) ใหก้รอกขอ้มลูบทความใหถ้กูตอ้งและตาม
คาํแนะนําของระบบ สว่นของขอ้มลูผูเ้ขยีน หน่วยงาน องคก์ร ระบบจะแสดงใหอ้ตัโนมตั ิ เมือ่กรอกขอ้มลู

ครบถว้นใหท้าํการบนัทกึขอ้มลู โดยกดทีปุ่่ ม  

เมนู 

ขอ้ความตอ้นรบัและแสดงชือ่ผูล้งชื่อเขา้ใชร้ะบบ 

ชือ่สว่น
ประเภทของ
ผูใ้ชง้าน 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่4 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

(Step : 2) Abstract paper evaluation 

 ผลการประเมนิ Abstract paper ซึง่ระบบจะสง่ผลการประเมนิไปยงัอเีมลทีไ่ดท้าํ
การลงทะเบยีนไว ้แสดงผลการประเมนิและสถานะเพือ่ใหท้าํในขัน้ตอนตอ่ไป ระบบจะแสดง
บทความ หน้าละ 10 รายการ และสามารถดาํเนินการไดด้งันี้ 

 

 

 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่5 
 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

การค้นหาบทความ สามารถคน้หาจากสว่นหวัของตาราง โดยใชค้าํหาคอืชือ่บทความหรอื
ไอดบีทความ 

 

 

(Step : 3) Upload revised paper 

 การอบัโหลดไฟล ์Full paper ในกรณีทีบ่ทความทีผ่า่นการประเมนิ Abstract paper 
แลว้มผีลการประเมนิผา่น จงึจะสามารถทาํการอบัโหลดไฟลไ์ด ้ระบบจะแสดงบทความ หน้าละ 10 
รายการ และสามารถดาํเนินการไดด้งันี้ 

Status คอื ผลการประเมนิ และสถานะการดาํเนินการ 

 

การค้นหาบทความ สามารถคน้หาจากสว่นหวัของตาราง โดยใชค้าํหาคอืชือ่บทความหรอื
ไอดบีทความ 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่6 
 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

การอบัโหลดไฟล ์Full paper ไปทีปุ่่ ม   ในสว่นของ Upload ของแต่ละบทความที่
จะดาํเนนิการ  

 ทาํการเลอืกไฟลท์ี ่Choose file จากนัน้ทาํการอบัโหลดทีปุ่่ ม  เพือ่เริม่
การอบัโหลดไฟล ์ 

 ระบบจะแสดงไฟลท์ีท่าํการอบัโหลดครัง้กอ่นหน้า เมือ่ทาํการอบัโหลดไฟลท์ีท่าํการ
แกไ้ขแลว้ สถานะของบทความจะเปลีย่นเป็น รอผลการประเมนิ  

  

   กรณมีกีารประเมนิผลเรยีบรอ้ยแลว้ จะไมส่ามารถอบัโหลดไฟลไ์ดอ้กี  

  



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่7 
 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

การแสดงความเหน็บทความ ไปทีปุ่่ ม   ในสว่นของ Upload ของแต่ละบทความที่
จะดาํเนนิการ   

 

 

การแจ้งชาํระเงิน 

ไปทีเ่มนู  เพือ่ดาํเนนิการแจง้ชาํระคา่ลงทะเบยีน 

 
 

  



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่8 
 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

กรณยีงัไมม่กีารแจง้ชาํระ ระบบจะแจง้เตอืนสถานะ ยงัไมช่าํระ 

 กรณแีจง้ชาํระแลว้แต่รอการตรวจสอบ ระบบจะแจง้เตอืนสถานะ รอการตรวจสอบจาก
เจา้หน้าที ่

 กรณแีจง้ชาํระแลว้แต่มขีอ้ผดิพลาด ระบบจะแจง้เตอืนสถานะ แจง้ชาํระอกีครัง้ 

 กรณแีจง้ชาํระแลว้ ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ ระบบจะแจง้เตอืนสถานะ ชาํระแลว้ 

 

การแก้ไขข้อมลูส่วนตวั 

ไปทีเ่มนู  ระบบจะแสดงขอ้มลูของบญัช ีทาํการแกไ้ขขอ้มลูโดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น  

 

  เมือ่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ย กดทีปุ่่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลู กรณทีีม่กีารแกไ้ขขอ้มลูระบบ
จะใหท้าํการลงชือ่เขา้ใชง้านใหมทุ่กครัง้ 

 

การแก้ไขบญัชีผูใ้ช้งาน 

ไปทีเ่มนู  ระบบจะไมใ่หแ้กไ้ข email และ username ของผูใ้ชง้าน สามารถแกไ้ข

ไดเ้ฉพาะรหสัผา่นเทา่นัน้ เมือ่กรอกรหสัผา่นใหมแ่ลว้ กดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลู  



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่9 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 
กรณทีีม่กีารแกไ้ขขอ้มลูระบบจะใหท้าํการลงชือ่เขา้ใชง้านใหมทุ่กครัง้ 

 

การแจ้งลืมรหสัผา่น 

URL: www.i-seec2019.rmuti.ac.th/i-seec2019/ resetpassword.php 

 หรอืปุ่ ม   หน้าเวบ็หลกั 

  

 เลอืกที ่  เพือ่ทาํรายการลมืรหสัผา่น 

 



คูม่อืการใชง้านระบบ i-seec2019 ( หน้าที ่10 
 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

กรอกอเีมลทีใ่ชล้งทะเบยีน เพือ่รบัขอ้มลูการขอแกไ้ขรหสัผา่น เรยีบรอ้ยใหก้ดทีปุ่่ ม  

 

  

 


