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บทนํา 
 
รูจักระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่ใชในการจัดการประชุม ทั้งนี้เพื่อลดการใชงาน
กระดาษใหนอยลง และยังสามารถจัดเก็บขอมูลการประชุมทั้งหมดได อีกทั้งยังมีระบบการคนหา
ขอมูลการประชุมตาง ๆ ที่ผานมาได  
 การทํางานของระบบจะทํางานบนเครือขาย ผูใชงานระบบหากมีรหัสบัญชีผูใช สามารถใช
งานไดทุกเวลาและสถานที่ 
 
เร่ิมตนใชงานระบบ 

ผูใชเขาสูระบบโดยกรอก URL ของระบบ จะปรากฏหนาจอการใชงาน ดังรูปที่ ก 
 

 
รูปท่ี ก หนาจอการเริ่มใชงานระบบ 

 
จากรูป ก ดานขวาบนจะแสดงเมน ูประกอบดวย 
- ลงทะเบียน เพือ่ใหผูจัดการประชุมลงทะเบยีนในการสมคัรใชงานระบบ 
- คําแนะนํา ผูใชสามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานไดจากที่นี ่
- ติดตอ เพื่อติดตอสงอีเมลไปยังผูดูแลระบบ 
- สถิติการใชงาน เปนสรุปการใชงานระบบทั้งหมด โดยแยกตามการประชุม และ

สามารถแยกตาม ป พ.ศ. ได 
- ผูดูแลระบบ เปนจุดที่เชื่อมโยงไปยังสวนการทํางานของผูดูแลระบบ 
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ใหผูใชกรอกชื่อบัญชีผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลวเลือกการประชุม กด
ปุม Submit เพื่อเขาใชงานระบบ หรือกดปุม Reset เพื่อลบขอมูลที่กรอกไวแลว  

เมื่อเขาใชงานระบบไดแลว จะปรากฏหนาหลักตามสถานะของผูใช ดังรูปที่ ข  
 

 
รูปท่ี ข หนาหลัก 

 
หนาหลัก  

ประกอบดวย 
- ขอมูลผูใช ระบบจะแสดงรูปผูใช, ช่ือผูใช, สถานะ, การเขาใชงานลาสุด และแจงวามี

ขอความถึงผูใชหรือไม 
- เมนูชวย ประกอบดวย 

- คนหา เปนการคนหาขอมูลในระบบ 
- คําแนะนํา ผูใชสามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานไดจากที่นี ่
- ติดตอ เพื่อติดตอสงอีเมลไปยังผูดูแลระบบ 
- สถิติการใชงาน เปนสรุปการใชงานระบบ 
- ออกจากระบบ 

- ขาว ระบบจะแสดงขาวที่ผูจัดการประชุมสรางขึ้น สามารถคลิกที่หัวขอขาว เพื่อดู
รายละเอียดของขาวได ดังรูปที่ ค 

 

เมนูการทํางาน 

เมนูชวย 
ขอมูลผูใช 

ขาว 
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รูปท่ี ค หนาจอแสดงรายละเอียดของขาวเมื่อเลือกหัวขอขาว 

 
- เมนูการทํางาน ประกอบดวย  
- หนาจอหลัก เพื่อแสดงหนาหลัก ดังรูปที่ ข 
- การประชุมปจจุบัน แสดงขอมูลการประชุมปจจุบัน 
- การประชุมยอนหลัง แสดงการประชุมยอนหลัง แยกตามปหรือแสดงทั้งหมด 
- ปฏิทินการประชุม จะแสดงสัญลักษณที่ปฏิทินใหผูใชทราบวามีการประชุมวันใดบาง 
- ขอเสนอวาระ เพื่อเสนอวาระเพิ่มเติมเขาการประชุม 
- ดูขอความ ระบบจะแสดงขอความที่มีผูใชไดรับ สามารถเปดอานได 
- สงขอความ สามารถสงขอความถึงผูใชอ่ืนที่ใชงานระบบได 
- ลงคะแนนเสียง กรณีที่มีการสรางหัวขอใหลงคะแนนเสียงในการประชุม 
- รายช่ือคณะกรรมการ แสดงรายชื่อคณะกรรมการในการประชุมนั้น 
- ขอมูลประจําตัว เปนการปรับแตงขอมูลสวนตัวของผูใช 
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บทที่ 1 การประชุม 
 
1.1 การประชุมปจจุบัน 

เลือกเมนู การประชุมปจจุบัน ระบบจะแสดงการประชุมและวาระการประชุม ดังรูปที่ 1.0 
 

 
รูปท่ี 1.0 หนาจอแสดงการประชุมปจจุบัน 

 
 ถาหนาขอความวาระมีเครื่องหมายบวก แสดงวาวาระนั้นมีวาระยอย สามารถคลิกเพื่อดู
วาระยอยได โดยการกดที่เครื่องหมายบวก [ ] หนาวาระนั้น จะปรากฏดังรูปที่ 1.1 
 

 
รูปท่ี 1.1 หนาจอแสดงการประชุมปจจุบันเมื่อกดเครื่องหมายบวกเพื่อแสดงวาระยอย 
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1.1.1 การดูรายละเอียดวาระ 
 จากรูปที่ 1.1 เมื่อแสดงวาระการประชุมแลว ผูใชสามารถดูรายละเอียดของวาระนั้นได โดย
การคลิกที่ช่ือวาระการประชุม ระบบจะแสดงรายละเอียดของวาระนั้น ดังรูปที่ 1.2 
 

 
รูปท่ี 1.2 หนาจอแสดงรายละเอียดของวาระ 

 
 รายละเอียดเกีย่วกับวาระนั้น จะประกอบดวย 

- รายละเอียดวาระ 
- แฟมเอกสารเพิ่มเติม จะแสดงเอกสารแนบที่แนบมา ผูใชสามารถดูเอกสารแนบได 

โดยคลิกที่ช่ือเอกสารแนบนั้น 
- สรุปมติที่ประชุม  
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกสําหรับผูเขาประชุม [ จดบันทึก/แกไข ]   ผูใชสามารถบันทึกการประชุม

สวนตัวได โดยคลิกที่ [ จดบันทึก/แกไข ] แลวระบบจะแสดงหนาตางใหบันทึก ซ่ึงเมื่อ
ผูใชบันทึกแลว ตองการบันทึกเพิ่มเติมอีก ก็สามารถทําไดโดยคลิกที่ [ จดบันทึก/
แกไข ] แลวบันทึกเพิ่มเติมอีกได 

 
1.1.2 การดูวาระกอนหนา / ถัดไป 

 จากรูปที่ 1.2 เมื่อระบบแสดงวาระการประชุมแลว ผูใชสามารถดูวาระการประชุมกอนหนา 
หรือวาระถัดไปได โดยการคลิกที่สัญลักษณที่มุมขวาบนของหนาจอ ประกอบดวย 

- วาระเริ่มตน คลิกที่   เพื่อแสดงวาระเริ่มตน  
- วาระกอนหนา คลิกที่    เพื่อแสดงวาระกอนหนาวาระนี้ 



The Office of Computer Services  

 

© Version 4.0 – Office of Computer Services, Kasetsart University, November 2007.    6

- วาระถัดไป คลิกที่    เพื่อแสดงวาระถัดไปจากวาระนี้ 
- วาระสุดทาย คลิกที่    เพื่อแสดงวาระสุดทาย 

- วาระทั้งหมด คลิกที่   (ตรงแถบสีสม) เพื่อแสดงวาระทั้งหมด ปรากฏดังรูปที่ 1.0 
 

1.2 ขอเสนอวาระ 
กรณีที่ผูใชตองการขอเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมนั้นๆ สามารถทําไดโดย

สรางวาระ แลววาระเพิ่มเติมที่สรางขึ้นจะแสดงที่หนาจอของผูจัดการประชุม โดยวาระนั้นจะไดรับ
การเสนอเขาเปนวาระใหผูใชอ่ืนๆเห็นไดหรือไมนั้น จะอยูที่ขั้นตอนของผูจัดการประชุม   

การขอเสนอวาระ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู ขอเสนอวาระ จะปรากฏดังรูปที่ 1.3 

 

 
รูปท่ี 1.3 หนาจอเมื่อเลือกเมนูขอเสนอวาระ 

 
2. กดปุมสรางวาระ จะปรากฏดังรูปที่ 1.4 
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รูปท่ี 1.4 หนาจอเมื่อสรางวาระ 

 
3. เมื่อมีการสรางวาระ แลวกดปุม Submit จะปรากฏดังรูปที่ 1.5 

 

 
รูปท่ี 1.5 หนาจอเมื่อสรางวาระแลว 

 
4. ระบบจะแสดงวาระที่เสนอเพิ่มขึ้นมา หนาจอจะแสดงหัวขอวาระ, วันที่เสนอ, ผูเสนอ 

และผลการเสนอ เพื่อแจงใหผูใชทราบ และระบบจะแสดงวาระที่เสนอนั้นที่หนาจอ
ของผูจัดการประชุมดวย เปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอเสนอวาระ ซ่ึงจะไดยายเขา
วาระหรือไมนั้น เปนขั้นตอนของผูจัดการประชุม 

 



The Office of Computer Services  

 

© Version 4.0 – Office of Computer Services, Kasetsart University, November 2007.    8

1.3 สงขอความ 
 ผูใชสามารถสงขอความใหกับผูใชงานระบบทานอื่นได ซ่ึงเมื่อมีการสงขอความถึงผูใด
แลว ผูรับสามารถอานขอความนั้นได โดยเลือกเมนูดูขอความ 

การสงขอความ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู สงขอความ จะปรากฏดังรูปที่ 1.6 

 

 
รูปท่ี 1.6 หนาจอการสงขอความ 

 
2. ผูใชสามารถเลือกผูรับได โดยคลิกที่ปุมรายชื่อผูรับ จะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 1.7  เมื่อ

แสดงรายชื่อแลว เลือกชื่อผูรับ หรือถาตองการเลือกทั้งหมดใหเลือกที่ชองสี่เหล่ียม
ดานบนตรงคําวารายชื่อ แลวระบบจะแสดงปุมตกลง ใหกดปุมตกลง 

 

 
รูปท่ี 1.7 หนาตางแสดงรายชื่อผูรับขอความ 
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3. ปอนขอมูลหัวขอเร่ืองที่สงขอความ พรอมกับรายละเอียด หากมีการแนบไฟลดวย ให
กดปุม Browse เพื่อเลือกไฟลที่อยูในเครื่องของตนเองเขาสูระบบ  

4. หลังจากนั้นใหเลือกปุมสงขอความ เพื่อสงขอความ 
 
1.4 ดูขอความ 

เมื่อมีขอความสงมาถึงผูใช ระบบจะแสดงที่หนาหลักในสวนของขอมูลผูใช แจงจํานวน
ขอความที่ไดรับ ผูใชสามารถเปดอานขอความนั้น ๆ ได   

การดูขอความ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู ดูขอความ  จะปรากฏดังรูปที่ 1.8 

 

 
รูปท่ี 1.8 หนาจอเมื่อเลือกเมนูดูขอความ 

 
2. ระบบแสดงจํานวนขอความใหมและขอความทั้งหมดไว สวนของขอความจะแสดง

ขอความ, ผูสง, วันที่และเวลา นอกจากนี้ยังแสดงสัญลักษณ ประกอบดวย 
- รูปซองจดหมาย    กรณีซองจดหมายปดแสดงวายังไมไดเปดอานขอความ 

กรณีซองจดหมายเปดแสดงวาเปดอานขอความแลว 
- รูปคลิปหนีบกระดาษ    แสดงวามีไฟลแนบหรือไม 
- เครื่องหมายกากบาท    เพื่อใหผูใชสามารถลบขอความได โดยผูใชคลิกที่ชอง

ส่ีเหล่ียมหนาขอความที่ตองการลบกอน กรณีตองการลบทั้งหมดคลิกที่ส่ีเหล่ียม
ดานบนตรงแถบหัวขอ แลวจึงคลิกที่รูปกากบาทเพื่อลบขอความ 

3. ดูรายละเอียดของขอความโดยคลิกเลือกที่หัวขอขอความนั้น ๆ จะปรากฏดังรูปที่ 1.9 
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รูปท่ี 1.9 หนาจอแสดงรายละเอียดของขอความที่เปดด ู

 
1.5 ลงคะแนนเสียง   

กรณีที่ที่ประชุมตองการใหมีการลงคะแนนเสียงในเรื่องใดๆ ผูจัดการประชุมจะเปนผูสราง
หัวขอสําหรับลงคะแนนเสียง แลวใหผูใชลงคะแนนเสียง  

การลงคะแนนเสียง มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู ลงคะแนนเสียง จะปรากฏดังรูปที่ 1.10 

 

 
รูปท่ี 1.10 หนาจอแสดงชื่อเร่ืองที่ลงคะแนนเสียง 

 
2. คลิกเลือกที่ช่ือเร่ืองโหวต จะปรากฏดังรูปที่ 1.11 
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รูปท่ี 1.11 หนาจอแสดงรายละเอียดของเรือ่งที่ลงคะแนนเสียง 

 
3. ลงคะแนนเสียง โดยคลิกที่ตัวเลือกที่ตองการ แลวกดปุม Submit เมื่อมีการลงคะแนน

เสียงแลว ระบบจะแสดงผลโหวตใหผูใชทราบ 
 
1.6 การบันทึกการประชุม 
 ผูใชสามารถบันทึกการประชุมสวนตัวได โดยจะไมเกี่ยวกับสวนของบันทึกการประชมุ(ซ่ึง
บันทึกการประชุมจะเปนหนาที่ของผูจัดการประชุม) 
 การบันทึกการประชุม มีขั้นตอนดังนี ้

1. คลิกเลือกวาระที่ตองการบันทึก  
2. เมื่อเขาสูวาระที่ตองการแลว คลิก บันทึกสําหรับผูเขาประชุม [ จดบันทึก/แกไข ] 

ระบบจะแสดงหนาตางใหบันทึก ดังรูปที่ 1.12   
 

 
รูปท่ี 1.12 หนาตางเพื่อบันทกึ 
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3. เมื่อเรียบรอยแลวกดปุมบันทึก จะปรากฏดังรูปที่ 1.13 
 

 
รูปท่ี 1.13 หนาจอเมื่อบันทึกการประชุมแลว 

 
4. สามารถบันทึกเพิ่มเติมไดอีก โดยการคลิกที่ บันทึกสําหรับผูเขาประชุม [ จดบันทึก/

แกไข ] ระบบจะแสดงหนาตางที่บันทึกขอมูลเดิมไวแลว ใหบันทึกเพิ่มเติมได 
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บทที่ 2 หลังการประชุม 
 

2.1 การประชุมยอนหลัง 
สามารถดูได โดยเลือกเมนู การประชุมยอนหลัง จะปรากฏดังรูปที่ 2.0 

 

 
รูปท่ี 2.0 หนาจอเมื่อเลือกเมนูการประชุมยอนหลัง 

 
  จากรูปจะเห็นวา ระบบจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการประชุมยอนหลัง ซ่ึงผูใชสามารถเลือกให
แสดงชื่อการประชุมตามป พ.ศ. ของการประชุมนั้นๆ หรือแสดงชื่อประชุมทั้งหมดได โดยคลิกที่  
[  ]  เพื่อเลือกป พ.ศ. ของการประชุม หรือเลือกแสดงทั้งหมด 

ในหนานี้จะประกอบดวยสวนการทํางาน 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ช่ือประชุม ผูใชสามารถคลิกเลือกตามชื่อประชุม แลวระบบจะแสดงวาระในการประชุม 
สวนท่ี 2 มติที่ประชุม เมื่อเลือกมติที่ประชุม ระบบจะแสดงมติที่ประชุมในแตละวาระ  
สวนท่ี 3 สรุปการประชุม เมือ่เลือกสรุปการประชุม ระบบจะแสดงรายงานการประชมุ 
สวนท่ี 4 การบันทึกการประชุมลงซีด ีผูใชสามารถบันทึกการประชุมทั้งหมดบรรจุลงแผนซีดีได   
 

2.2 มติท่ีประชุม 
 ผูใชสามารถเลือกดูมติที่ประชุมได โดยมติที่ประชุมจะแยกตามวาระการประชุม หรือจะ
จัดเก็บเปนไฟลขอมูลมติที่ประชุมก็ได 

2.2.1 การดูมติท่ีประชุม 
การดูมติที่ประชุม มีขั้นตอนดังนี้ 
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1. เลือกเมนู การประชุมยอนหลัง  
2. หาชื่อการประชุมที่ตองการ แลวคลิกเลือก มติท่ีประชุม ตามชื่อการประชุมนั้น จะ

ปรากฏดังรูปที่ 2.1 
 

 
รูปท่ี 2.1 หนาจอเมื่อเลือกมติที่ประชุม 

 
2.2.2 การจัดเก็บมติท่ีประชุมเปนไฟลขอมูล 
การจัดเก็บมติที่ประชุมเปนไฟลขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู การประชุมยอนหลัง  
2. หาชื่อการประชุมที่ตองการ แลวคลิกเลือก [ ] ตามชื่อการประชุมนั้น จะปรากฏดัง

รูปที่ 2.2 
 

  
รูปท่ี 2.2 หนาจอเมื่อเลือกจดัเก็บมติที่ประชุม 
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3. คลิกขวา ท่ีนี่ เลือกเมนู Save Target AS แลวเลือกที่จัดเก็บไฟล ดังรูปที่ 2.3 
 

 
รูปท่ี 2.3 หนาจอแสดงตําแหนงที่จะบนัทึกขอมูล 

 
2.3 รายงานการประชุม 

 ผูใชสามารถเลือกดูรายงานประชุมได หรือจะจัดเก็บเปนไฟลขอมูลรายงานการประชุมก็ได 
2.3.1 การดูรายงานการประชุม  
การดูรายงานการประชุม มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู การประชุมยอนหลัง  
2. หาชื่อการประชุมที่ตองการ แลวคลิกเลือก สรุปการประชุม ตามชื่อการประชุมนั้น จะ

ปรากฏดังรูปที่ 2.4 
2.3.2 การจัดเก็บรายงานการประชุมเปนไฟลขอมูล 
การจัดเก็บมติที่ประชุมเปนไฟลขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเมนู การประชุมยอนหลัง  
2. หาชื่อการประชุมที่ตองการ แลวคลิกเลือก [ ] ตามชื่อการประชุมนั้น จะปรากฏดัง

รูปที่ 2.2 (ขางตน) 
3. คลิกขวา ท่ีนี่ เลือกเมนู Save Target AS แลวเลือกที่จัดเก็บไฟล ดังรูปที่ 2.3 (ขางตน) 
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รูปท่ี 2.4 หนาจอแสดงรายงานการประชุม 
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2.4 การสรางซีดีการประชุม 
การสรางซีดีการประชุมได มีขั้นตอนดังนี ้
1. เลือกเมนู การประชุมยอนหลัง  
2. หาชื่อการประชุมที่ตองการ แลวคลิกเลือกรูปซีดี [ ] ตามชื่อการประชุมนั้น จะ

ปรากฏดังรูปที่ 2.5 
 

  
รูปท่ี 2.5 หนาจอหลังกดรูปซีดี 

 
3. หลังจากนั้นใหเลือกเมาสที่ ท่ีนี่  แลวกดเมาสปุมขวาเพื่อเลือกเมนู Save Target AS ดัง

รูปที่ 2.3 (ขางตน) 
4. แลวผูใชตองบันทึกขอมูลทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอรกอน หลังจากนั้นจะตองใช

โปรแกรมที่จัดการเขียนขอมูลบนแผนซีดี ทําการบันทึกขอมูลบนแผนซีดีอีกครั้ง 
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บทที่ 3 การใชงานอื่นๆ 
 

3.1 ปฏิทินการประชุม 
ปฏิทินการประชุมจะแสดงสัญลักษณแถบสีในวันที่มกีารประชุม เมื่อเลือกเมนู ปฏทิินการ

ประชุม  จะปรากฏดังรูปที่ 3.0 
 

 
รูปท่ี 3.0 หนาจอปฏิทินการประชุม 

 
วันที่มีการประชุมในปฏิทินจะแสดงสัญลักษณเปนเครื่องหมายแถบสีใตวันนั้น โดย 
- แถบสีแดง วันปจจุบัน 
- แถบสีเทา วันที่เปนอดีต 
- แถบสีฟา วันที่เปนอนาคต 
- แถบสีเขียว วันที่มีหลายการประชุม 
เมื่อนําเมาสไปชี้บนวันที่มีการประชุมนั้น จะปรากฏดังรูปที่ 3.1 โดยระบบจะแสดง 
- หัวขอการประชุมที่มีในวันนั้น  
- สถานที่ประชุม  
- วันที่และเวลาการประชุม 
- สัญลักษณที่แจงใหทราบวามีการเปดการประชุมนั้นแลวหรือไม โดย 

[  ] แทนการประชุมที่เปดแลว ผูใชสามารถคลิก เพื่อดูวาระการประชุมได  
[  ] แทนการประชุมที่ยังไมไดเปด ซ่ึงผูใชจะไมสามารถคลิกดูวาระการประชุมได  
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รูปท่ี 3.1 หนาจอปฏิทินการประชุมเมื่อเมาสช้ีบนวันที่มีการประชุม 

 
3.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

 เลือกเมนู รายชื่อคณะกรรมการ ระบบจะแสดง 2 สวน 
1. รายช่ือคคณะกรรมการยอนหลัง จะเปนไฟลแนบ ที่สามารถคลิกที่ช่ือไฟลแนบ เพือ่

เปดดูไฟลแนบนั้นได 
2. รายช่ือคณะกรรมการปจจุบนั จะแสดงรายชื่อคณะกรรมการของการประชุมนั้นๆ 

พรอมแสดงตําปหนงในการประชุม ดังรูปที่ 3.2  
 

 
รูปท่ี 3.2 หนาจอแสดงรายชือ่คณะกรรมการ 
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3.3 ขอมูลประจําตัว 
 ผูใชสามารถปรับแตงขอมูลประจําตัวของตนเองได โดยเลือกเมนู ขอมูลประจําตัว จะ
ปรากฏดังรูปที่ 3.3 เมื่อปรับแตงแลวกดปุมบันทึก หรือกดปุมยกเลิก เพื่อยกเลิกการปรับแตง 
 

 
รูปท่ี 3.3 หนาตางแสดงการปรับแตงขอมูลประจําตัว 

 
3.4 คนหา 

ผูใชสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่ตองการได โดยเลือกคลิกที่ คนหา จะปรากฏดังรูปที่ 3.4 
 

 
รูปท่ี 3.4  หนาจอการคนหาการประชุม 

 
 ระบบสามารถใหคนหาไดโดยใช Keyword ของเรื่องที่ประชุม, รายละเอียดวาระ, 
คําอธิบายไฟลแนบ, สรุปมติที่ประชุม, บันทึกการประชุม และเจาของเรื่องได หลังจากที่ปอนขอมูล 
Keyword ตามตองการแลว ใหกดปุมคนหา หากคนขอมูลได ก็จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3.5 
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รูปท่ี 3.5 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูลการประชุมตาม Keyword 

 
ผูใชสามารถเลือกดูขอมูลที่ตองการได โดยคลิกขอมูลช่ือวาระที่ตัวอักษรเปนสีน้ําเงิน 

ระบบเชื่อมโยงไปยังวาระการประชุมที่มีขอมูลที่ตองการคนหาปรากฏขึ้นมา 
 

3.5 คําแนะนํา 
 ผูใชสามารถดูคูมือการใชงานระบบได โดยคลิกที่ คําแนะนํา โดยจะเปนไฟล pdf  ซ่ึง
สามารถเปดอานหรือบันทึกไวได 
 

3.6 ติดตอ 
ผูใชสามารถติดตอกับผูดูแลระบบผานอีเมลได โดยคลิกที่ ติดตอ จะปรากฏดังรูปที่ 3.6 

 

 
รูปท่ี 3.6 หนาจอใหผูใชสงอเีมลถึงผูดูแลระบบ 
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3.7 สถิติการใชงาน 
สถิติการใชงาน จะแสดงเหมือนรายงานการเขาใชงาน โดยคลิก สถิติการใชงาน ซ่ึงสามารถ

รายงานแยกตามปได โดยการเลือก ป พ.ศ. จะปรากฏดังรูปที่ 3.7 
 

 
รูปท่ี 3.7 หนาจอแสดงสถิติการใชงาน 

 
 
 


