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1. กำรเขำใชงำนระบบ
1.1.

กำรเขำใชงำน

กำรเขำใชงำนระบบกำรประชมอเลกทรอนกสสำมำรถเรียกใชงำนไดจำกั URL ที่กำหนดให

รปที่ 1 หนำเขำใชงำนระบบ
ในการเช้าใช้งานระบบให้ผู้ใช้งานระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ
(รูปที่ 1) เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ (รูปที่ 7)
วธีกำรเขำใชงำนระบบ มีดังนี้
1. ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
2. ระบุ รหัสผ่าน (Password)
3. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเข้าใช้งานระบบ
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1.2.

กำรลงทะเบียนเขำใชงำน

ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดยั คลกที่ป่มั ลงทะเบียนเขำใชงำนระบบ

รปที่ 2 หนำลงทะเบียนเขำใชงำนระบบ
สาหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องทาการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้
งานระบบ (รูปที่ 2)
วธีกำรลงทะเบียนเพ่อเขำใชงำนระบบั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
2. ระบุ และคลิกเลือก ข้อมูลผู้ใช้งาน ที่

หน้าข้อมูลที่ต้องการ

3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อทาการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ
หมำยเหต : การลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งานระบบ จะสมบูรณ์เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ใช้งานจะต้องทาการยืนยันตัวตนโดยเข้าไปที่อีเมลที่ระบุไว้ และคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ระบบ การเข้าสู่ระบบให้
ผู้ใช้งาน (ดูรูปที่ 1)
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1.3.

แกไขขอมลสวนตว

ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ช่อผเขำใชงำน

3

1

2

รปที่ 3 หนำแกไขขอมลสวนตว
วธีกำรแกไขขอมลสวนตวััมีดังนี้
1. คลิกที่ ชื่อผู้เข้าใช้งาน
2. ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ที่ต้องการแก้ไข
- ระบุ คานาหน้า
- ระบุ ชือ่
- ระบุ นามสกุล
- ระบุ ตาแหน่ง
- ระบุ สังกัด
- ระบุ เบอร์โทรศัพท์
3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
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1.4.

เปลี่ยนรหสผำน

1

2
3
รปที่ 4 หนำเปลี่ยนรหสผำน
วธีกำรเปลี่ยนรหสผำน มีดังนี้
1. คลิกที่ ชื่อผู้เข้าใช้งาน
2. ระบุ รหัสผ่าน
3. ระบุ รหัสผ่าน อีกครั้ง
4. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
1.5.

ลมรหสผำน

ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ลมรหสผำน?

รปที่ 5 หนำลมรหสผำน
วธีขอรหสผำน กรณีลมรหสผำน มีดังนี้
1. คลิกที่
ที่หน้าเข้าใช้งานระบบ (ดูรูปที่ 1)
2. ระบุ อีเมล
3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการขอรหัสผ่าน
หมำยเหต : ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ รหัสผ่าน ได้จากอีเมลที่ระบุ
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1.6.

ออกจำกระบบ

ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ออกจำกระบบ

1

รปที่ 6 หนำออกจำกของระบบ
วธีออกจำกระบบ มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการออกจากระบบ

คลักเมั่อตัองกำรดัขัอควำม
คลักเมั่อตัองกำรดัสถำนะกำรประชัม

รปที่ 7 หนำหลกของระบบ
ผู้จัดการประชุมสามารถดูข้อความ (รูปที่ 36) สถานะของการประชุมทั้งหมด การประชุมที่กาลังดาเนินการและรอ
ดาเนินการ (รูปที่ 8) การประชุมที่ปิดการประชุม (รูปที่ 28)
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2. กำรใชงำนระบบ
2.1.

กำรประชม

2.1.1. กำรประชมปัจจบน
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน

รปที่ 8 หนำแสดงรำยกำรประชมปัจจบน
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รปที่ 9 หนำแสดงปฏทนกำรประชมปัจจบน
ผู้จัดการประชุมสามารถจัดการการประชุมปัจจุบันได้ โดยเริ่มจากการตอบรับการเชิญประชุม (ดูรูปที่ 10) ส่ง
ข้อความถึงผู้เข้าร่วมการประชุม (ดูรูปที่ 11) ทาการเปิดการประชุม (ดูรูปที่ 17) ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดูรูปที่
18) เพิ่มวาระการประชุม (ดูรปู ที่ 15) ดูรายละเอียดการประชุม (ดูรูปที่ 16) ทาการปิดการประชุม (ดูรูปที่ 26)
เสนอวาระการประชุม (ดูรูปที่ 35) และส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วมประชุม (ดูรูปที่ 37)
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2.1.1.1. กำรตอบรบกำรประชม ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย
คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> ช่อกำรประชม

รปที่ 10 หนำกำรตอบรบกำรเชญประชม

รปที่ 11 หนำสงขอควำมถึงผเขำรวมประชม
วธีกำรตอบรบกำรเชญประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เพื่อทาการตอบรับการเชิญประชุม (ดูรูปที่ 8)
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม ระบบจะแสดงสถานะการตอบรับเพื่อเข้า
ร่วมประชุม (ดูรูปที่ 12)
2. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุ เหตุผล
การไม่เข้าร่วม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล (ดูรูปที่ 13) หลังจากนั้นจะแสดงสถานะการปฏิเสธ
ไม่เข้าร่วมประชุม (ดูรูปที่ 14)
หมำยเหต : หากคลิกเลือก ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม จะไม่สามารถทาการใดๆ เกี่ยวกับการประชุมนั้นๆ ได้
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3. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการส่งผู้ร่วมประชุมแทน ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุ ผู้เข้าร่วมการประชุม
แทน กรณีอนุญาตให้ลงคะแนนเสียง ให้คลิกที่ คลิกทีป่ ุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล (ดูรูปที่ 15)
หลังจากนั้นจะแสดงสถานะการปฏิเสธไม่เข้าร่วมประชุม โดยส่งผู้เข้าร่วมประชุมแทน (ดูรูปที่ 16)

4. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วมประชุม (ดูรูปที่ 11)
5. ระบุ หัวข้อ
6. ระบุ รายละเอียด
7. คลิกเลือก รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ที่ต้องการ โดยคลิกที่
หน้าข้อมูลที่ต้องการ
8. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการส่งข้อความ
2.1.1.1.1. เขำรวมกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> รำยละเอียด >> เขำรวมกำร
ประชม

รปที่ 12 หนำแสดงสถำนะตอบรบเขำรวมกำรประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 12 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.1.1.2. ตดรำชกำร
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> รำยละเอียด >> ตดรำชกำร

รปที่ 13 หนำแสดงสถำนะตดรำชกำร

รปที่ 14 หนำระบเหตผลกำรไมเขำรวมประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 13 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.1.1.3. สงผแทนประชมแทน
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> รำยละเอียด >> สงผแ ทน

รปที่ 15 หนำเพ่มกำรสงผแทน
หมำยเหต:ั ในส่วนของการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมแทน กรณีที่ผู้ใช้งานไม่พบรายชื่อผู้เข้าร่วมแทนให้ระบุ E-mail
ของผู้เข้าร่วมแทน เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมแทนลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รปที่ 16 หนำแสดงสถำนะตดรำชกำร และสงผเขำรวมประชมแทน

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 14 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.1.2. เปิดประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> รำยละเอียด >> เปิดประชม

รปที่ 17 หนำจดกำรกำรประชมปัจจบน
วธีกำรจดกำรกำรประชมััมีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
2. คลิกที่ปุ่ม
3. คลิกที่ปุ่ม
4. คลิกที่ปุ่ม
5. คลิกที่ปุ่ม
6. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการเปิดการประชุม (ดูรูปที่ 17)
เมื่อต้องการปิดการประชุม (ดูรูปที่ 25)
เมื่อต้องการดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดูรูปที่ 18)
เมื่อต้องการเพิ่มวาระการประชุม (ดูรูปที่ 19)
เมื่อต้องการเปิดวาระการประชุม (ดูรูปที่ 21)
เมื่อต้องการปิดวาระการประชุม (ดูรูปที่ 22)

รปที่ 18 หนำดรำยช่อผเขำรวมประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 15 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 19 หนำเพ่มวำระกำรประชม
วธีเพ่มวำระกำรประชม มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเพิ่มวาระการประชุม
1. คลิกเลือก เพิ่มในวาระการประชุม ที่ต้องการ
2. คลิกเลือก ลาดับ
3. ระบุ หัวข้อ
4. ระบุ รายละเอียด
5. ระบุ เจ้าของเรื่อง
6. คลิกเลือก
7. ระบุ Link
8. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เมื่อต้องการแนบไฟล์
เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 16 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 20 หนำดรำยละเอียดกำรประชม
วธีกำรบนทึกรำยละเอียดกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการบันทึกรายละเอียดการประชุม
2. ระบุ สรุปมติที่ประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
3. ระบุ บันทึกการประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
4. ระบุ บันทึกสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
วธีกำรแกไขรำยละเอียดกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดการประชุม
2. ระบุ สรุปมติที่ประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
3. ระบุ บันทึกการประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
4. ระบุ บันทึกสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุม คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 17 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 21 หนำเปิดวำระกำรประชม
วธีเปิดวำระกำรประชม มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเปิดวาระการประชุม
2. คลิกเลือก รายละเอียดวาระการประชุม ที่ต้องการบันทึกหรือแก้ไข (ดูวิธีจากรูปที่ 16)

รปที่ 22 หนำปิดวำระกำรประชม
วธีปิดวำระกำรประชม มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการปิดวาระการประชุม
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อยืนยันการปิดวาระการประชุม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 18 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.1.3. ปิดประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> รำยละเอียด >> เร่มประชม >>
ปิดประชม

รปที่ 23 หนำแสดงสถำนะปิดกำรประชม
วธีปิดกำรประชม มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการปิดการประชุม

2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อยืนยันการปิดการประชุม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 19 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.1.4. เสนอวำระกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> กำรประชมปัจจบน >> เสนอวำระ

รปที่ 24 หนำเสนอวำระกำรประชม
วธีกำรเสนอวำระกำรประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เมื่อต้องการเสนอวาระการประชุม

คลิกที่ปมุ่
คลิกเลือก การประชุม ที่ต้องการ
คลิกเลือก เพิ่มในวาระการประชุม ที่ต้องการ
ระบุ หัวข้อ
ระบุ รายละเอียด
ระบุ เจ้าของเรื่อง

7. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล
หมำยเหต : การเสนอวาระการประชุมจะสามารถทาได้ เมือ่ สถานะการประชุมเป็น

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 20 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.2. ประวตกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ประวตกำรประชม

รปที่ 25 หนำแสดงประวตกำรประชม
ผู้จัดการประชุมสามารถดูประวัติการประชุม (ดูรูปที่ 25) ดูมติที่ประชุม(ดูรูปที่ 26) แนบมติที่ประชุม (ดูรูปที่ 27) ดู
รายงานการประชุม (ดูรูปที่ 28) และแนบรายงานประชุม (ดูรูปที่ 29)
วธีกำรดประวตกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกเลือก ปี ที่ต้องการ
2. ระบุ หัวข้อการประชุม / วาระการประชุม / หน่วยงานที่สังกัด / ผู้เข้าร่วมการประชุม / มติการประชุม
3. คลิกเลือก สถานะการเข้าร่วมประชุม ที่
หน้าข้อมูลที่ต้องการ
4. คลิกที่ปุ่ม
5. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการดูมติที่ประชุม และคลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการดาวน์โหลดมติที่ประชุม

คลิกที่ปุ่ม
7. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการดูรายงานการประชุม และคลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายงานการประชุม

6.

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เมื่อต้องการพิมพ์
เมื่อต้องการพิมพ์

หน้า 21 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.2.1. ดมตที่ประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ประวตกำรประชม >> มตที่ประชม

รปที่ 26 หนำดมตที่ประชม
2.1.2.2. แนบมตที่ประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ประวตกำรประชม >> แนบมตที่ประชม

รปที่ 27 หนำแนบมตที่ประชมั

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 22 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.2.3. ดรำยงำนกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ประวตกำรประชม >> รำยงำนกำรประชม

รปที่ 28 หนำดรำยงำนกำรประชม
วธีพจำรณำกำรแกไขรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกปุ่ม
เมื่อต้องการพิจารณาการแก้ไขรายงานการประชุม
2. คลิกเลือก สถานะการแก้ไข ที่ หน้าข้อมูลที่ต้องการ
3. ระบุ หมายเหตุ ที่ต้องการแก้ไข

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 23 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.2.4. แนบรำยงำนกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ประวตกำรประชม >> แนบรำยงำนกำรประชม

รปที่ 29 หนำแนบรำยงำนกำรประชม
2.1.3. ขอเสนอวำระ
2.1.3.1. ผลกำรขอเสนอวำระ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ขอเสนอวำระ

4

รปที่ 30 หนำแสดงผลกำรขอเสนอวำระกำรประชม
ผู้จัดการประชุมสามารถค้นหา ดูผลการขอเสนอวาระการประชุม (ดูรูปที่ 34) และเพิ่มการขอเสนอวาระการ
ประชุม (ดูรูปที่ 35) ได้ โดยที่หน้าจอจะแสดงหัวข้อการประชุม วาระที่เสนอ วันที่เสนอ และผลการเสนอวาระการ
ประชุม
วธีกำรคนหำและดผลกำรขอเสนอวำระกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกเลือก ปี ที่ต้องการ
2. ระบุ หัวข้อการประชุม
3. ระบุ วาระที่เสนอ
4. คลิกเลือก ผลการขอเสนอวาระ ที่
หน้าข้อมูลที่ต้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบการขอเสนอวาระการประชุม
6. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 24 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.3.2. เพ่มกำรขอเสนอวำระ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ขอเสนอวำระ >> เพ่ม

รปที่ 31 หนำเพ่มกำรขอเสนอวำระกำรประชม
วธีกำรเพ่มกำรขอเสนอวำระกำรประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเพิ่มการขอเสนอวาระการประชุม
1. คลิกเลือก การประชุม ที่ต้องการ
2. คลิกเลือก เพิ่มในวาระการประชุม ที่ต้องการ
3. ระบุ หัวข้อ
4. ระบุ รายละเอียด
5. ระบุ เจ้าของเรื่อง
6. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 25 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.1.4. ขอควำม
2.1.4.1. ดขอควำม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ขอควำม

รปที่ 32 หนำแสดงขอควำม
2.1.4.2. สงขอควำม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ กำรประชม >> ขอควำม >> เพ่ม

รปที่ 33 หนำสงขอควำม
วธีกำรสงขอควำม มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ
1. คลิกเลือก การประชุม ที่ต้องการ
2. ระบุ หัวข้อ
3. ระบุ รายละเอียด
4. คลิกเลือก รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ต้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 26 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.

จดกำรประชม

2.2.1. กำรประชมท้งหมด
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด

รปที่ 34 หนำแสดงกำรประชมท้งหมด
ผู้จัดการประชุมสามารถจัดการการประชุมที่ต้องการได้ โดยเลือกการประชุมที่มีสถานะการประชุมเป็น
สามารถยกเลิกการประชุม (ดูรูปที่ 35) แก้ไขการประชุม (ดูรูปที่ 36) กาหนดหรือแก้ไขวาระการ
ประชุมหลัก (ดูรูปที่ 37)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 27 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.1.1. ยกเลกกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด >> กำรประชมที่ตองกำรยกเลก
>> ป่มแกไข >> ป่มยกเลกกำรประชม

รปที่ 35 หนำยกเลกกำรประชม
วธีกำรยกเลกกำรประชม มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
2. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการยกเลิกการประชุม
เพื่อทาการลบข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 28 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.1.2. แกไขกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด >> กำรประชมที่ตองกำรแกไข >>
ปม่ แกไข

รปที่ 36 หนำแกไขกำรประชม
วธีกำรแกไขกำรประชม มีดังนี้
คลิกที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อต้องการแก้ไขการประชุม
ระบุ ครั้งที่
ระบุ หัวข้อการประชุม
ระบุ สถานที่
คลิกเลือก ประเภทการประชุม
คลิกเลือก สถานะการประชุม ที่
หน้าข้อมูลที่ต้องการ
คลิกเลือก วันที่ประชุม
ระบุ ชื่อผู้ช่วยจัดการประชุม
คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 29 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.1.3. กำหนดวำระกำรประชมหลก
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด >> กำรประชมที่ตองกำรแกไข >>
ป่มแกไข >> ป่มกำหนดวำระกำรประชมหลก

รปที่ 37 หนำกำหนดวำระกำรประชมหลก
วธีกำรกำหนดหรอแกไขวำระกำรประชมหลกั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการกาหนดวาระการประชุมหลัก

คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการแก้ไขวาระการประชุมหลัก
1. คลิกเลือก ลาดับ
2. ระบุ หัวข้อ
3. ระบุ รายละเอียด
4. ระบุ เจ้าของเรื่อง
5. คลิกเลือก
6. ระบุ Link
7. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เมื่อต้องการแนบไฟล์
เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 30 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.1.4. กำหนดผเขำรวมกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด >> กำรประชมที่ตองกำรแกไข >>
ป่มแกไข >> เลอกหนำกำหนดผเขำรวมกำรประชม

รปที่ 38 หนำเพ่มผเขำรวมกำรประชม
วธีกำรเพ่มผเขำรวมกำรประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม
1. คลิกเลือก กลุ่มผู้เข้าร่วม ที่ต้องการ
2. คลิกเลือก ตาแหน่งผู้เข้าร่วม ที่ต้องการ
3. คลิกเลือก ลาดับ
4. ระบุ ชือ่ -นามสกุล
5. คลิกเลือก การส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ที่ หน้าข้อมูลที่ต้องการ
6. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 31 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.1.5. สงจดหมำยเชญประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> กำรประชมท้งหมด >> กำรประชมที่ตองกำรแกไข >>
ป่มแกไข >> เลอกหนำกำหนดผเขำรวมกำรประชม >> ป่มสงจดหมำยเชญ

รปที่ 39 หนำสงจดหมำยเชญประชม
วธีกำรสงจดหมำยเชญประชมั มีดังนี้
1. คลิกเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม ที่
หน้าข้อมูลที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการส่งจดหมายเชิญประชุม
3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการส่งจดหมายเชิญประชุม
หมำยเหตั : จดหมายเชิญประชุมจะส่งไปยังอีเมลและสามารถส่งจดหมายเชิญซ้าได้

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 32 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.2. สรำงกำรประชมใหม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงกำรประชมใหม

รปที่ 40 หนำสรำงกำรประชมใหม
2.2.2.1. สรำงกำรประชมใหม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงกำรประชมใหม >> สรำงกำรประชมใหม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 33 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 41 หนำสรำงกำรประชมใหม
วธีกำรสรำงกำรประชมใหม มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่ (ดูรูปที่ 40)
1. ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล การประชุม ทีต่ ้องการ (ดูรูปที่ 40)
2. ระบุ คลิกเลือก วาระการประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 41)
3. ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 44)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 34 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.2.2. สรำงกำรประชมเลอกจำกตนแบบ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงกำรประชมใหม >> เลอกจำกตนแบบ

รปที่ 42 หนำสรำงกำรประชมเลอกจำกตนแบบ
วธีกำรสรำงกำรประชมใหมเลอกจำกตนแบบั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่เลือกจากต้นแบบ (ดูรูปที่ 42)
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการดูตัวอย่างรูปแบบการประชุม (ดูรูปที่ 43)
2. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเลือกรูปแบบการประชุมที่ต้องการ
3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการเลือกข้อมูล
4. ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล การประชุม ทีต่ ้องการ (ดูรูปที่ 40)
5. ระบุ คลิกเลือก วาระการประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 41)
6. ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 44)

รปที่ 43 หนำแสดงตวอยำงรปั แบบกำรประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 35 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.2.3. สรำงกำรประชมสำเนำจำกกำรประชมเดม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงกำรประชมใหม >> สำเนำจำกกำรประชมเดม

1
2

รปที่ 44 หนำสรำงกำรประชมใหมเลอกสำเนำจำกกำรประชมเดม
วธีกำรสรำงกำรประชมใหมเลอกสำเนำจำกกำรประชมเดมัั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่เลือกสาเนาจากการประชุมเดิม (ดูรูปที่ 44)
1. คลิกเลือก ปี ที่ต้องการ
2. คลิกทีป่ ุ่ม
เมื่อต้องการเลือกสาเนาการประขุม
3. คลิกเลือก รายการการประชุม ที่ต้องการคัดลอก โดยคลิกที่
4.
5.
6.
7.

หน้าข้อมูลที่ต้องการ (ดูรูปที่ 45)

คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล การประชุม ทีต่ ้องการ (ดูรูปที่ 40)
ระบุ คลิกเลือก วาระการประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 41)
ระบุ คลิกเลือก หรือคลิกเลือกที่
หน้าข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 44)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 36 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 45 หนำคดลอกรำยกำรกำรประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 37 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.3. ตรวจสอบกำรเสนอขอวำระ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> ตรวจสอบกำรเสนอขอวำระ

1

2

3

4

รปที่ 46 หนำตรวจสอบกำรเสนอขอวำระ
วธีกำรตรวจสอบกำรเสนอขอวำระั มีดังนี้
1. คลิกเลือก ปี ที่ต้องการ
2. ระบุ หัวข้อการประชุม
3. ระบุ วาระที่เสนอ
4. คลิกเลือก ผลการขอเสนอวาระ ที่

หน้าข้อมูลที่ต้องการ

2.2.3.1. อนมตกำรเสนอขอวำระ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> ตรวจสอบกำรเสนอขอวำระ >> ปมั อนมต

รปที่ 47 หนำอนมตกำรเสนอขอวำระ
วธีกำรอนมตกำรเสนอขอวำระั มีดังนี้
1. คลิกเลือกปุ่ม
เมื่อต้องการอนุมัติการเสนอขอวาระ (ดูรูปที่ 47)
2. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
3. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการอนุมัติการเสนอขอวาระ
หมำยเหต : สามารถตรวจสอบผลการขอเสนอวาระได้ที่หน้าขอเสนอวาระ (ดูรูปที่ 46)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 38 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.3.2. ไมอนมตกำรเสนอขอวำระ
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> ตรวจสอบกำรเสนอขอวำระ >> ป่มไมอนมต

รปที่ 48 หนำไมอนมตกำรเสนอขอวำระ
วธีกำรไมอนมตกำรเสนอขอวำระั มีดังนี้
1. คลิกเลือกปุ่ม
เมื่อต้องการไม่อนุมัติการเสนอขอวาระ (ดูรูปที่ 48)
2. ระบุ เหตุผลการไม่อนุมัติวาระ
3. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
4. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อยืนยันการไม่อนุมัติการเสนอขอวาระ
หมำยเหต : สามารถตรวจสอบผลการขอเสนอวาระได้ที่หน้าขอเสนอวาระ (ดูรูปที่ 46)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 39 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.4. สรำงแบบลงคะแนนเสียง
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงแบบลงคะแนนเสียง

รปที่ 49 หนำแสดงแบบลงคะแนนเสียง
2.2.4.1. สรำงแบบลงคะแนนเสียง
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงแบบลงคะแนนเสียง >> สรำงแบบลงคะแนน
เสียง

รปที่ 50 หนำสรำงแบบลงคะแนนเสียง
วธีกำรสรำงแบบลงคะแนนเสียงั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างแบบลงคะแนนเสียง
1. ระบุ หัวข้อ
2. ระบุ รายละเอียด
3. ระบุ คาตอบสาหรับลงคะแนนเสียง
หมำยเหต : สามารถระบุคาตอบสาหรับการลงคะแนนเสียงได้สูงสุด 5 คาตอบ
4. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 40 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.4.2. แกไขแบบลงคะแนนเสียง
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงแบบลงคะแนนเสียง >> แบบลงคะแนนเสียง

รปที่ 51 หนำแกไขแบบลงคะแนนเสียง
วธีกำรแกไขแบบลงคะแนนเสียงั มีดังนี้
คลิกที่ แบบลงคะแนนเสียง ที่ต้องการแก้ไข
1. ระบุ หัวข้อ
2. ระบุ รายละเอียด
3. ระบุ คาตอบสาหรับลงคะแนนเสียง
หมำยเหต : สามารถระบุคาตอบสาหรับการลงคะแนนเสียงได้สูงสุด 5 คาตอบ
4. คลิกที่ปุ่ม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

เพื่อบันทึกข้อมูล

หน้า 41 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.2.4.3. ลบแบบลงคะแนนเสียง
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ จดกำรประชม >> สรำงแบบลงคะแนนเสียง >> แบบลงคะแนนเสียง >>
ลบ

รปที่ 52 หนำลบแบบลงคะแนนเสียง
วธีลบแบบลงคะแนนเสียงั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
2. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการลบข้อมูล
เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 42 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.

ปรบต้งระบบ
2.3.1. รำยช่อสมำชก

รปที่ 53 หนำแสดงรำยช่อสมำชก
วธีกำรเพ่มรำยช่อสมำชก มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการประชุม
2. ระบุ ชือ่
3. ระบุ นามสกุล
4. ระบุ อีเมล์
5. ระบุ ตาแหน่ง
6. ระบุ สังกัด
7. ระบุ Username
8. ระบุ Password
9. ระบุ Confirm Password
10. คลิกที่ปุ่ม เลือกประเภทบุคลากร
11. คลิกที่ปุ่ม เลือกสถานะการเข้าใช้งาน
12. คลิกที่ปุ่ม เลือกสิทธิ์การเข้าใช้งาน
13. คลิกที่ปุ่ม เลือกอนุมัติการเข้าใช้งาน
14. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 43 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.2. ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบต้งระบบ >> รปแบบกำรประชม

รปที่ 54 หนำแสดงรปแบบกำรประชม
วธีจดกำรรปแบบกำรประชมั มีดังนี้
15. คลิกที่ปุ่ม
16. คลิกที่ปุ่ม
17. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการประชุม
เมื่อต้องการแก้ไขรูปแบบการประชุม
เมื่อต้องการลบรูปแบบการประชุม

18. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มวาระการประชุมหลัก (ดูรูปที่ 54)

19. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการเพิม่ กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม (ดูรูปที่ 54)

20. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการลบข้อมูลรูปแบบการประชุม (ดูรูปที่ 54)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 44 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.2.1. สรำงรปแบบกำรประชมใหม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบกำรประชม >> เพ่ม

ระบ ชั่อรัปแบบกำรประชัม
กำหนดวำระกำรประชัม
กำหนดกลัมผัเขัำรัวมกำรประชัม

รปที่ 55 หนำสรำงรปแบบกำรประชมใหม
วธีกำรสรำงรปแบบกำรประชมใหม มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการประชุมใหม่
1. ระบุ ชื่อรูปแบบการประชุม
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล

3. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 45 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.2.2. แกไขรปแบบกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบกำรประชม >> ป่มแกไข

คลกเลอกและระบัขัอมัลวำระกำรประชัม

รปที่ 56 หนำแกไขวำระกำรประชม
วธีกำรแกไขวำระกำรประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล วาระการประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 56)
1. คลิกเลือก และระบุ ข้อมูลวาระการประชุม ที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 57)
1. คลิกเลือก และระบุ กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล

คลกเลอกัขัอมลกลัมผัเขัำรัวมกำรประชัม

รปที่ 57 หนำแกไขกลมผเขำรวมกำรประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 46 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.2.3. ลบรปแบบกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบกำรประชม >> ป่มลบ

รปที่ 58 หนำลบรปแบบกำรประชม
วธีกำรลบรปแบบกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบวาระการประชุมหลัก (ดูรูปที่ 58)
2. คลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม
3. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการลบรูปแบบการประชุม

4. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 47 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.3. รปแบบรำยงำนกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบต้งระบบ >> รปแบบรำยงำนกำรประชม

รปที่ 59 หนำแสดงรปแบบรำยงำนกำรประชม
วธีจดกำรรปแบบรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม
2. คลิกที่ปุ่ม
3. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบรายงานการประชุม (ดูรูปที่ 60)
เมื่อต้องการแก้ไขรูปแบบรายงานการประชุม (ดูรูปที่ 60)
เมื่อต้องการลบรูปแบบรายงานการประชุม (ดูรูปที่ 60)

4. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม (ดูรูปที่ 60)

5. คลิกที่ปุ่ม
6. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อท้ายกระดาษ (ดูรูปที่ 60)
เมื่อต้องการลบข้อมูลรูปแบบรายงานการประชุม (ดูรูปที่ 60)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 48 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.3.1. สรำงรปแบบรำยงำนกำรประชมใหม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบรำยงำนกำรประชม >> เพ่ม

ระบัชั่อรัปแบบรำยงำนกำรประชัม

แนบโลโกัหวกระดำษรำยงำนกำรประชัม
กำหนดกลัมผัเขำัรัวมประชัม
ระบัวำระกำรประชัม
กำหนดชั่อลงทัำยกระดำษรำยงำนกำรประชัม

รปที่ 60 หนำสรำงรปแบบรำยงำนกำรประชมใหม
วธีกำรสรำงรปแบบรำยงำนกำรประชมใหม มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการสร้างรูปแบบรายงานการประชุมใหม่
1. ระบุ ชื่อรูปแบบรายงานการประชุม
2. คลิกที่ปุ่ม
3. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูล
เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 49 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

2.3.3.2. แกไขรปแบบรำยงำนกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบรำยงำนกำรประชม >> ป่มแกไข

รปที่ 61 หนำแนบโลโกหวกระดำษ
วธีกำรแนบโลโกหวกระดำษรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่
โลโก้หัวกระดาษที่ต้องการให้แสดง
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเลือกไฟล์โลโก้ที่ต้องการ

3. คลิกที่ปุ่ม
4. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อแนบโลโก้หัวกระดาษรายงานการประชุม
เมื่อต้องการลบโลโก้

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 50 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ

รปที่ 62 หนำเพ่มช่อทำยกระดำษ
วธีกำรเพ่มช่อทำยกระดำษรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อท้ายกระดาษ
คลิกเลือก ลาดับ
ระบุ ชือ่ -นามสกุล
คลิกเลือก ประเภท ที่ต้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
วธีกำรแกไขช่อทำยกระดำษรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

คลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อท้ายกระดาษ
1. คลิกเลือก หรือระบุ ข้อมูลรายชื่อท้ายกระดาษ ที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล
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2.3.3.3. ลบรปแบบกำรประชม
ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ ปรบตง้ ระบบ >> รปแบบกำรประชม >> ป่มลบ

รปที่ 63 หนำลบรปแบบรำยงำนกำรประชม
วธีกำรลบรปแบบรำยงำนกำรประชมั มีดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม
2. คลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบชื่อท้ายกระดาษ
3. คลิกที่ปุ่ม
4. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการลบรูปแบบการประชุม
เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
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2.4.

รำยงำน

ผใชงำนสำมำรถใชงำนไดโดย คลกที่ รำยงำน >> สถตกำรประชม

รปที่ 64 หนำแสดงรำยงำนสถตกำรประชม

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

หน้า 53 ของ 53 หน้า
All Right Reserved © ENTHUSE CO., LTD.

