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1. บทน า (Introduction) 
ระบบจัดกำรทรัพยำกร (ขอใช้ห้องประชุม) ของกรมสรรพสำมิต เป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงและ

เพิ่มหน้ำที่กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ระบบฯ ของผู้ใช้งำนระบบ  
คู่มือกำรใช้งำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 
บทที่ 1 อธิบำยควำมเป็นมำของระบบงำน และรำยละเอียดของเอกสำรฉบับนี้ 
บทที่ 2 อธิบำยถึงควำมรู้ทั่วไปของระบบงำน กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทนค ำสั่ง และแนะน ำกำรเริ่มท ำงำน

กับระบบงำน  
บทที่ 3 อธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิ์ในกำรใช้งำน)  
บทที่ 4 อธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบ  
บทที่ 5 อธิบำยในส่วนของกำรเรียกดูรำยงำน  
บทที่ 6 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมต่ำงๆ 
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอขอบพระคุณ กรมสรรพสำมิต ในควำมร่วมมือและอนุเครำะห์ ทั้งข้อมูล

และกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดตั้งและ ใช้งำนระบบด ำเนินไปด้วยดี ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของแผนงำนทุกประกำร บริษัทฯ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง ควำมสำมำรถของระบบงำนฯ ให้เหมำะสมและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิตอย่ำงเต็มก ำลัง 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ หมำยถึงบุคคล หรือแหล่งอื่นๆ ที่กระท ำกับระบบงำน ซึ่งอำจหมำยถึงบุคคล หรือระบบงำนก็ได้ 

ระบบได้ก ำหนดผู้ใช้ส ำหรับระบบจัดกำรทรัพยำกร (ขอใช้ห้องประชุม) ดังตำรำงที่ 1-1 
 
 
ตารางที่ 1-1 รายการข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ที่ใช้งานระบบ 
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ 

1.  บุคลำกร 
2.  ผู้ดูแลห้องประชุม 
3.  ผู้ดูแลระบบ 
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2. ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานระบบ 

2.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้ำจอ login  เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ Login เข้ำใช้ระบบงำน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบผู้ใช้และสิทธิกำรใช้งำน 
ประกอบด้วย 

 เข้ำสู่ระบบ โดยผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกปุ่ม   เมื่อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้
ถูกต้อง จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ 

 program and manual download เป็นลิงก์เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบงำน และ 
คู่มือกำรใช้ระบบงำน 

 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอ Login ระบบส านักงานอตัโนมัติ 
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2.2 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำม
เข้ำใจหน้ำจอกำรท ำงำนของระบบก่อนเร่ิมใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนหลักของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 หน้ำจอส่วนบน (Header)  
 เมนูระบบงำน  

 ประกำศข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน Document Tracking และ WorkList เป็นต้น ดังภำพที่ 2-2 

 

ภาพที่ 2-2 หน้าจอการท างานของระบบ 

 หน้าจอส่วนบน 2.2.1
หน้ำจอส่วนบน          คือส่วนท่ีแสดงข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ ช่ือผู้ใช้ ออกจำกระบบ 

 เมนูระบบงาน 2.2.2
เมนูระบบงำน        คือเมนู link ไปยังระบบงำนย่อยเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำไปด ำเนินกำรกับระบบงำนย่อย ได้แก ่
 LEAV ระบบลำ  
 EDCS ระบบสำรบรรณ 
 EDOC ระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 RMBK ระบบขอใชห้้องประชุม (ผู้ใช้คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ) 
 CRBK ระบบขอใช้รถยนต ์

 ประกาศข่าวสารระบบงาน หนังสือเวียน ติดตามผลการอนุญาต/อนุมัติ งานรอด าเนินการ/2.2.3
พิจารณา และสารบรรณ 

ประกำศข่ำวสำรระบบงำน       คือแสดงข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน ติดตำมผลกำรอนุญำต/อนุมัติ งำนรอ
ด ำเนินกำร/พิจำรณำ และสำรบรรณ 
 

1 

2 3 
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2.3 หน้าจอหลัก ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม) 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงชื่อฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้ งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่
หน้ำจอกำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 2-3 หน้าจอฟังก์ชนัการท างานของผู้ใช ้
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 ฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ 2.3.1
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่หน้ำที่
กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนจะแสดงตำมสิทธิของผู้ใช้ ตรวจสอบได้จำกตำรำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมนูกับผู้ใช้ ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนสำมำรถแสดงหรือซ่อนภำยใต้หมวดหมู่ โดยกำรคลิกที่ลูกศรแต่ละหมวดหมู่ 
เช่น 
ผู้ดูแลห้องประชุม 

 พิจำรณำกำรใช้ห้องประชุม 
 รำยกำรขอใช้ห้องประชุมประจ ำวัน 
 สอบถำมรำยกำรขอใช้ห้องประชุม 
 บันทึกกำรใช้งำนห้องประชุม 

ขอใช้ห้องประชุม 
 บันทึกขอใช้ห้องประชุม 
 สอบถำมสถำนะห้องประชุม 

รำยงำน 
 รำยงำนกำรขอใช้ห้องประชุม 
 รำยงำนกำรยกเลิกขอใช้ห้องประชุม 
 รำยงำนกำรใช้ห้องประชุม 
 รำยงำนสรุปกำรใชง้ำนห้องประชุม 

ฯลฯ 

 ออกจากระบบ  2.3.2
กำรออกจำกระบบจัดกำรทรัพยำกร(ขอใช้ห้องประชุม) กลับสู่หน้ำจอหลักระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยคลิกที่ Logo 
ระบบงำนส ำนักงำนอัตโนมัติที่มุมบนซ้ำย ดังภำพ 

 

ภาพที่ 2-4 Logo ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
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2.4 การใช้งานปุ่มค าสั่ง และสัญลักษณ์ต่างๆ 
กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่งต่ำงๆ ที่ใช้ด ำเนินกำรบนหน้ำจอกำรท ำงำน มีดังต่อไปนี้ 

 ปุ่มค าสั่งทั่วไป (Buttons) 2.4.1
ปุ่มค ำสั่งทั่วไป คือ ปุ่มค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกค ำสั่งให้ระบบด ำเนินกำรต่ำงๆ 

กับรำยกำรข้อมูลบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-1  
 

ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 เข้ำสู่ระบบ เข้ำสู่ระบบงำน 

 ขอใช้ ปุ่มส ำหรับบันทึกขอใช้ห้องประชุม 

 จองประจ ำ ปุ่มส ำหรับขอใช้ห้องประชุมประจ ำวนั 

 ตรวจสอบ ปุ่มส ำหรับคน้หำวัน-เวลำห้องประชุมประจ ำวัน 

 ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

 ค้นหำข้อมูล ปุ่มส ำหรับกำรกลบัไปหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูล 

 เร่ิมใหม่ ปุ่มส ำหรับระบุข้อมูลใหม่ 

 บันทึก ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูล 

 เพิ่ม ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

 เพิ่มใหม่ ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

 แก้ไข ปุ่มส ำหรับแก้ไขข้อมูล 

 ยกเลิก ปุ่มส ำหรับยกเลิกไมท่ ำรำยกำรนั้น 

 ลบ ปุ่มส ำหรับลบไฟล์เอกสำรที่แนบ 

 แนบไฟล ์ ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์เอกสำรที่ตอ้งกำรอัพโหลด 

 เอกสำรแนบ ปุ่มส ำหรับเรียกดูเอกสำรแนบ 

 
First ไปหนำ้แรก 

 
Prev ไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

 
Next ไปหนำ้ถัดไป 

 
Last ไปหนำ้สุดทำ้ย 
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ตารางที่ 2-2 ปุ่มค าสั่งทั่วไป 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 Tab เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป 

 +  Shift + Tab เพื่อกลับไปยังฟลิด์ก่อนหน้ำนี้ 

+ Home Shift + Home เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปัจจุบัน 

+ End Shift + End เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวปัจจุบนัจนถึงอักษรตัวสดุท้ำย 

 

ตารางที่ 2-3 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย้ำย สิ่งที่เลือกได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เห็น Mouse แสดงสถำนะดังรูป แสดงวำ่ ขณะนัน้ระบบอยู่ในระหว่ำงกำร
ประมวลผลกำรท ำงำนที่ผู้ใช้สั่ง 

 เรียกว่ำ cursor แสดงต ำแหน่งที่พร้อมรับข้อมูลจำกกำร key in 

~ เปลี่ยนแปน้คีย์บอร์ดไทย – อังกฤษ 
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 สัญลักษณ์ต่างๆบนจอภาพ 2.4.2
สัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ สัญลักษณ์ต่ำงๆที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-4  
 
ตารางที่ 2-4 สัญลักษณ์ต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 
Text Box สำมำรถคีย์ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปใน

ช่องดังกล่ำวได ้

 
Text Box (Read-
only) 

พื้นสีเทำ แสดงผลเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแก้ไข
ข้อมูลได้ 

 
Listbox เลือกจำกรำยกำร โดยคลิกลูกศรเพื่อแสดง

รำยกำร 

 
List Box (Read-
only) 

พื้นสีเทำ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

 

ปฏิทิน จัดเก็บข้อมูลวันที่ โดยคีย์ตำมรปูแบบ 
DDMMYYYY เช่น 21022559 หรือคลิกจะ
แสดงปฏิทนิเพื่อเลือกวันที่  แสดงผลใน
รูปแบบ DD/MM/YYYY 
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2.5 ข้อความแจ้งเตือน 

 

ภาพที่ 2-5 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อบันทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อยกเลกิขอ้มูลเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-8 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมลูที่จ าเป็น (Mandatory ดูได้จากมี “*” ท้ายชื่อข้อมลู) 

 

 

ภาพที่ 2-9 หน้าจอกรณีอัพโหลดไฟล์ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 2-10 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จ (ตัวอย่างกรณีไฟล์ขนาดใหญ่เกินก าหนด) 

 
 



  3.ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน)  
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3. ความสมัพนัธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ ดังตำรำงตำรำงที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ฟังก์ชั่นงานกับผู้ใชง้าน 
ล าดับ ชื่อฟังก์ชั่น บุคลากร ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลห้องประชุม 

1.  บันทึกข้อมูลอุปกรณ์    

2.  บันทึกข้อมูลอำคำร    

3.  บันทึกข้อมูลห้องประชุม    

4.  บันทึกขอใช้ห้องประชุม    

5.  สอบถำมสถำนะห้องประชุม    

6.  สอบถำมรำยกำรขอใช้ห้องประชุม    

7.  บันทึกกำรใช้งำนห้องประชุม    

8.  พิจำรณำกำรขอใช้ห้องประชุม    

9.  รำยกำรขอใช้ห้องประชุมประจ ำวัน    
 
 





  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf หน้ำ 4-1 

4. ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังกช์ั่นการท างานของบุคลากร) 
ระบบจัดกำรทรัพยำกร (ขอใช้ห้องประชุม) ในส่วนของบุคลำกร ประกอบด้วยเมนูในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้ 
ขอใช้ห้องประชุม 

 บันทึกขอใช้ห้องประชุม 
 บันทึกจองประจ ำ 

สอบถำมสถำนะห้องประชุม 
 แก้ไขกำรขอใช้ห้องประชุม 
 ยกเลิกกำรขอใช้ห้องประชุม 
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4.1 ขอใชห้้องประชุม 
เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชันขอใช้ห้องประชุมจำกหน้ำจอหลัก ระบบจะแสดงหน้ำจอปฏิทินกำรขอใช้ห้องประชุม เพื่อแสดง
ก ำหนดกำรใช้ห้องประชุม จำกหน้ำปฏิทินกำรขอใช้ห้องจะสำมำรถไปยังหน้ำจอบันทึกข้อมูลขอใช้ห้องประชุม และขอ
ใช้ห้องประชุมประจ ำวันได้  
หน้ำจอปฏิทินกำรขอใช้ห้องประชุม จะแสดงรำยละเอียดดังนี้ 
 ปฏิทินเปน็รำยเดือน และแสดงข้อมูลกำรขอใช้ห้องประชุมในแต่ละวันในแถบสีของห้อง โดยสำมำรถคลิกที่วันที่ใน

ปฏิทินเพื่อท ำกำรขอใช้ห้องประชุมในวันดงักล่ำว  
 กล่องห้องประชุม แสดงรำยกำรห้องประชุมทั้งหมด โดยสำมำรถคลิกที่ห้องประชุม เพื่อดูรำยละเอียดของห้อง

ประชุมและท ำกำรขอใช้ต่อไป 
 กล่องรำยกำรขอใช้ แสดงรำยกำรขอใช้ห้องประชุม 
 ปุ่ม “จองประจ ำ” เพื่อไปยังหนำ้จอจองประจ ำ 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอปฏิทนิขอใช้ห้องประชุม 

 
  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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 บันทึกขอใชห้้องประชุม 4.1.1

 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอรายละเอียดห้องประชุม 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. จำกหน้ำจอปฏิทนิห้องประชุม ผู้ใช้งำนสำมำรถบนัทึกกำรขอใช้ห้องประชุมได้ 2 วิธี ดังนี ้
วิธีที่ 1 คลิกห้องประชุมที่ต้องกำรในกลอ่งห้องประชุม ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดห้องประชุม เมื่อดู
รำยละเอียดแล้วผู้ใช้คลิกปุ่ม “ขอใช้” เพื่อไปยังจอบันทึกกำรขอใช้ หรือ คลิก “ค้นหำ” เพื่อหำห้องประชุม
อื่นต่อไป โดยวิธีนี้ หนำ้จอบนัทกึกำรขอใช้ห้องประชุมจะ Default ข้อมูลให้ ดังนี้ 

 อำคำร ตำมห้องประชุมที่เลือก 
 ห้องประชุม ที่ผู้ขอใช้เลือก 
 สถำนะกำรขอใช้ ระบบจะก ำหนดให้  
 วันที่บันทึกจะก ำหนดให้เป็นวันที่ปัจจุบันที่บันทึกรำยกำร 

 
วิธีที่ 2 คลิกวันที่ที่ต้องกำรในปฏิทิน ระบบจะแสดงหนำ้จอบันทึกกำรขอใช้ห้องประชุม โดย Default 
ข้อมูลให้ ดังนี้ 

 วันที่ ที่เลือกจำกปฏิทิน 
 สถำนะกำรขอใช้ ระบบจะก ำหนดให้  
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 วันที่บันทึกจะก ำหนดให้เป็นวันที่ผู้ใช้งำนท ำบันทึกรำยกำร 
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอบันทกึข้อมูลการขอใช้ห้องประชุม 
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2. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียด  

รำยละเอียดเวลำ 
- วันที่เร่ิมต้น และถึงวันที่ โดยคลกิที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันท่ี หรือคียต์ำมรูปแบบ 

Format DDMMYYYY เช่น 16022559 (ในกรณีที่เลือกห้องประชุมจำกปฏิทิน) 

- เวลำเร่ิม และ เวลำสิ้นสดุ 

- อำคำร คลิกลูกศร                  เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร  

- ห้องประชุม คลิกลูกศร                        เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

รำยละเอียดผู้ขอใช ้
- เลือกตัวเลือก 

 เลือกขอใช้ด้วยตัวเอง ระบบจะแสดงชื่อผู้ขอใช้เป็นชื่อผู้ขอใช้ให้อัตโนมัติ 

 เลือกขอใช้แทน ระบบจะเปิดใหป้้อนรำยละเอียดชื่อผู้ขอใช้ ในสงักัดเดียวกันเท่ำนัน้ 

- เบอร์ติดต่อ 

รำยละเอียดกำรขอใช้ 
- ลักษณะกำรประชุม คลิกลูกศร                     เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร  

- เร่ือง 

- โครงกำร 

- ประธำนกำรประชุม 

- จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

3. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียดรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

4. ผู้ใช้งำนเลือกอุปกรณ์ภำยในห้องประชุม 
- คลิกปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มเลือกอุปกรณ์ 

5. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียดอำหำรและเครื่องดื่ม 

- เครื่องดื่ม (ชำ และกำแฟ) 

- ของว่ำง (รอบเช้ำ และรอบบำ่ย) 

- อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น 

6. รำยละเอียดอื่นๆ 

7. รำยละเอียดเอกสำรแนบ 

- คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload คลิกเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร
จัดเก็บประกอบกำรขอใช้ ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟลไ์ด้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF 
เท่ำนั้น 

8. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ขอใชห้้อง” 

9. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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 บันทึกจองประจ า 4.1.2

 

ภาพที่ 4-4 หน้าจอปฏิทนิขอใช้ห้องประชุม 
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ภาพที่ 4-5 หน้าจอบันทกึข้อมูลขอใช้ห้องประชุมประจ าวัน 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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ขั้นตอนการท างาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอปฏิทินห้องประชุม 
2. จำกหน้ำจอปฏิทนิห้องประชุม ผู้ใช้งำนคลิก 
3. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียด  

รำยละเอียดเวลำ 
- วันที่เร่ิมต้น และถึงวันที่ โดยคลกิท่ีช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันท่ี หรือคียต์ำมรูปแบบ 

Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- เวลำเร่ิม และ เวลำสิ้นสดุ 

- อำคำร คลิกลูกศร                  เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

- ห้องประชุม คลิกลูกศร                        เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

- วัน คลิกเลือกเพื่อระบุ 

- สัปดำห์ คลิกเลือกเพื่อระบุ 

- คลิกปุ่ม                  เพื่อค้นหำข้อมูลกำรขอใช้ 

- ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดเวลำ ผู้ใชง้ำนสำมำรถคลิกเลือกวันที่ต้องกำรขอใช้ 

กรณีห้องประชุมมีกำรใช้งำนจะแสดงข้อมูลของผู้ขอใช้ และหนว่ยงำนให้ทรำบ 

รำยละเอียดผู้ขอใช ้
- ผู้ใช้สำมำรถเลือกขอใช้ได้ 2 แบบ  

 เลือกขอใช้ด้วยตัวเอง ระบบจะแสดงชื่อผู้เดินทำงเปน็ชื่อผู้ขอใช้ให้อัตโนมัต ิ

 เลือกขอใช้แทน ระบบจะเปิดใหป้้อนรำยละเอียดชื่อผู้ขอใช้ ในสงักัดเดียวกันเท่ำนัน้ 

- เบอร์ติดต่อ 

รำยละเอียดกำรขอใช้ 
- ลักษณะกำรประชุม คลิกลูกศร                     เพื่อเลือกรำยกำร  

- เร่ือง 

- โครงกำร 

- ประธำนกำรประชุม 

- จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

4. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียดรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

5. ผู้ใช้งำนเลือกอุปกรณ์ภำยในห้องประชุม 
- คลิกปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มเลือกอุปกรณ์ 

6. ผู้ใช้งำนป้อนรำยละเอียดอำหำรและเครื่องดื่ม 

- เครื่องดื่ม (ชำ และกำแฟ) 

- ของว่ำง (รอบเช้ำ และรอบบำ่ย) 

- อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น 
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7. รำยละเอียดอื่นๆ 
8. เอกสำรแนบ 

- คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload คลิกเลือกไฟล์เอกสำร ผู้ใชง้ำน
สำมำรถ upload ไฟลไ์ด้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

9. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ขอใช้ห้อง” 

10. ระบบแสดงกำรแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

4.2 สอบถามสถานะการขอใช้ห้องประชุม 
เป็นหน้ำจอสอบถำมสถำนะกำรขอใช้ห้องประชุม และสำมำรถดูรำยละเอียดห้องประชุมโดยเลือกจำกผลลัพธ์กำร
สอบถำม เพื่อแก้ไข หรือยกเลิกต่อไปได้ 

 

ภาพที่ 4-6 หน้าจอสอบถามสถานะห้องประชุม 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- วันที่ขอใช้ ถึง วันที่ขอใช้ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม

รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16052561 
- เลขที่ใบจอง ถึง เลขที่ใบจอง ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด กรณีเป็นใบจองในปีปัจจุบัน สำมำรถคีย์

เฉพำะเลขที่ ระบบจะ default ปีให้อัตโนมัติ เช่น ระบุเลขที่ใบจอง เป็น 1 ระบบจะแสดง 00001/2559 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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-  อำคำร  คลิกลูกศร                 เพื่อเลือกรำยกำรที่ต้องกำร 
- ห้องประชุม  คลิกลูกศร             เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 
- สถำนะกำรขอใช้ คลิกลูกศร                เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้สอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- วันที่บันทึก 
- ห้องประชุม 
- เร่ือง 
- วันที่เร่ิมต้น-วันที่สิ้นสุด 
- เวลำ 
- ผู้ขอใช้ 
- สถำนะกำรขอใช้ 

4. ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกดูรำยละเอียดรำยกำรที่สอบถำมได้ 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    
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ภาพที่ 4-7 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดหอ้งประชุมที่ขอใช ้



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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 แก้ไขการขอใชห้้องประชุม 4.2.1
เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลกำรขอใช้ห้องประชุม จะสำมำรถปรับปรุงได้เฉพำะรำยกำรที่ยังไม่อนุมัติ 

 

ภาพที่ 4-8 หน้าจอแก้ไขการขอใช้ห้องประชมุ 
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ขั้นตอนการท างาน 

1. จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดห้องประชุม  
2. คลิกปุ่ม “ปรับปรุง” สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดกำรขอใช้ 

รำยละเอียดกำรขอใช้ 

- เลขที่หนังสือ 

- ลงวันที่  โดยคลิกท่ีช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันท่ี หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format 

DDMMYYYY เช่น 16052561 
- ลักษณะกำรประชุม คลิกลูกศร                     เพื่อเลือกรำยกำร  

- เร่ือง 

- โครงกำร 

- ประธำนกำรประชุม 

- จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

รำยละเอียดผู้เข้ำร่วมประชุม 

- สำมำรถเพิ่ม หรือลบ รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมได ้
รำยละเอียดอำหำรและเครื่องเดิม 

- สำมำรถเพิ่ม หรือลบ รำยกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 
รำยละเอียดเอกสำรแนบ 

- คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload คลิกเลือกไฟล์เอกสำร ผู้ใชง้ำน
สำมำรถ upload ไฟลไ์ด้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

7. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

8. เมื่อระบบบันทึกกำรแก้ไขเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “แก้ไขขอ้มูลเรียบร้อย” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของบุคลากร)  
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 ยกเลิกการขอใชห้้องประชุม 4.2.2
เป็นหน้ำจอให้ผู้ใช้ท ำกำรยกเลิกข้อมูลกำรขอใช้ห้องประชุม 

 

ภาพที่ 4-9 หน้าจอยกเลกิการขอใช้ห้องประชุม 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- วันที่ขอใช้ ถึง วันที่ขอใช้ โดยคลิกที่ช่อง                  ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำม

รูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16052561 
- เลขที่ใบจอง ถึง เลขที่ใบจอง ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด กรณีใบจองปีปัจจุบัน สำมำรถคีย์เฉพำะ

เลขที่ ระบบจะ default ปีให้อัตโนมัติ เช่น ระบุเลขที่ใบจอง เป็น 1 ระบบจะแสดง 00001/2561 
- อำคำร  คลิกลูกศร                เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 
-  ห้องประชุม  คลิกลูกศร             เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 
- สถำนะกำรขอใช้ คลิกลูกศร                เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้งำนท ำกำรสอบถำม 
4. ผู้ใช้คลิกเลือกรำยกำรขอใช้ 
5. ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดกำรขอใช้  
6. คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
7. เลือกวันที่ยกเลิก สำมำรถเลือกวันที่ยกเลิกได้มำกกว่ำ 1 วัน 
8. ป้อนสำเหตุกำรขอยกเลิก 
9. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
10. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จจะแสดงข้อควำมแจ้ง “ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว” 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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5. โปรแกรมเสริมต่างๆ 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ 
Login โดยคลิกลิงก์ “program and manual download” 
 
** กำรติดตั้งโปรแกรมเสริม จะต้องติดตั้งตำมล ำดับ 

1. โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน (Java JDK) 
2. โปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ (Inet)  

 

ภาพที่ 5-1 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมและคู่มือการใช้งาน 

5.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเรียกดูรายงาน (Java JDK) 
กำรติดตั้ง Java JDK  เลือกดำวน์โหลดและติดตั้งตำม Browser ที่ใช้งำน โดยระบบงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
Browser ต่อไปนี้ได้ 

1. Internet Explorer (32 bit/ 64 bit) 
2. Mozilla Firefox (32 bit) 
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คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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กำรติดตั้ง Java จะต้องเลือกไฟล์ติดตั้งตรงกับ Edition ของ Browser ที่ใช้ (สำมำรถติดตั้งทั้งสองไฟล์ได้หำกใช้ 
Browser ทั้ง 32 bit และ 64 bit กรณี Internet Explore หำกไม่แน่ใจสำมำรถตรวจสอบ Internet Explorer 
Bitness ได้  

 การตรวจสอบ Internet Explorer Bitness 5.1.1
กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness (32 bit/ 64 bit) แยกเป็น 2 กรณีคือ 

- Internet Explorer version IE9 ลงมำ 
- Internet Explorer version IE10 ขึ้นไป 

ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบเวอร์ชันของ Internet Explorer ได้โดยกำรคลิกที่ เมนู Help > About Internet Explorer 

    

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงการตรวจสอบ Internet Explorer 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE9 ลงมำ  
ดูได้ที่ About Internet Explorer ถ้ำเป็น 64 bit edition จะมีข้อควำมต่อท้ำยเวอร์ชัน ดังภำพ 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-3 ภาพ About Internet Explorer: Bitness 32 bit/ 64 bit 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE10 ขึ้นไป 
สำมำรถดูได้จำก Task Manager  
1. คลิกขวำท่ี Task Bar 
2. คลิก “Start Task Manager” จำกเมน ู
3. คลิก  tab “Process” 
4. ดู process Internet Explorer  

- ถ้ำเป็น 32 bit edition จะมี “*32” ต่อท้ำย 

    

ภาพที่ 5-4 ภาพแสดงตรวจสอบ Task Manager 
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 การติดตั้ง Java JDK 5.1.2
1. ที่หน้ำจอ Download คลิกที่โปรแกรมที่ต้องกำรภำยใต้หัวข้อ “โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน” เพื่อ

เร่ิมดำวน์โหลดโปรแกรม  

 

ภาพที่ 5-5 หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของระบบงาน 

2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ คลิกขวำที่ไฟล์โปรแกรมที่ดำวน์โหลด แล้วเลือก Run as administrator เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Java  

 

ภาพที่ 5-6 หน้าจอการติดต้ัง JDK 7 

  



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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3. โปรแกรมเริ่มท ำกำรติดตั้ง คลิก “Next” เพื่อด ำเนินกำรต่อ หลังจำกนั้นด ำเนินกำรตำมหน้ำจอติดตั้งจน
สิ้นสุด 

 

ภาพที่ 5-7 หน้าจอเร่ิมการติดต้ัง 
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ภาพที่ 5-8 หน้าจอเลือกการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 5-9 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-10 หน้าจอสถานะการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 5-11 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ัง 
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5.2 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ระบบจะตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบโดยอัตโนมัติ วำ่มีโปรแกรมดภูำพตดิตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบรุ่นของ
โปรแกรมว่ำเป็นรุ่นล่ำสุด เมื่อมีกำรเรียกใช้ระบบงำน ถ้ำพบว่ำยังไมต่ิดตั้งโปรแกรม หรือรุ่นของโปรแกรมดภูำพเป็นรุ่นเก่ำ จะ
ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับปรุงเป็นรุน่ล่ำสดุให้อัตโนมตัิ  

ก่อนติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ จะต้องติดตั้ง Java JDK ก่อน 

 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสาร (WebScan) 5.2.1
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนภำยใน จะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง

โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ
ดำวน์โหลด 

1. คีย์ URL http://e-office.excise.go.th คลิกที่ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอใช้งำน คู่มือกำรใช้งำน และ
โปรแกรมเสริม 

2. เลือก WebScan 

 

ภาพที่ 5-12 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม 

3. คลิก Save as 

 

ภาพที่ 5-13 หน้าจอ Download โปรแกรม Web Scan 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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4. เลือก Path ที่จะ Save ไฟล์ ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม Save 

 

ภาพที่ 5-14 หน้าจอ Save ไฟล์ WebScan 

 
5. คลิกปุ่ม Open folder 

 

ภาพที่ 5-15 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

  



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-10 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

6. คลิกขวำ เลือก Run as administrator ที่ไฟล์ setup-x86.exe เพื่อด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-16 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

 
7. หลังจำกคลิกเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ด ำเนินกำรติดตั้ง คลิกปุ่ม “Yes” 

 

ภาพที่ 5-17 หน้าจอยืนยนัการติดต้ังโปรแกรม 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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8. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 5-18 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม Web Scan 

 
9. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 5-19 หน้าจอก าหนด path เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-12 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

10. ระบุก ำหนดชื่อเมนูโปรแกรม เช่น Web Scan หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Next” 

  

ภาพที่ 5-20 หน้าจอก าหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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11. คลิกปุ่ม “Install” 

 

ภาพที่ 5-21 หน้าจอ Install โปรแกรม 

 
12. แสดงหน้ำจอ ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-22 หน้าจอด าเนินการติดต้ังโปรแกรม 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-14 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

 
13. คลิกปุ่ม “Finish” 

 

ภาพที่ 5-23 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ังโปรแกรม 

 
14. หลังจำก Install ส ำเร็จจะแสดง icon ตำมตำรำง icon ที่ Windows tray และขึ้นหน้ำจอ ให้ 

Configuration คลิกขวำไอคอน        แสดงหน้ำจอ Configuration 

 

ภาพที่ 5-24 หน้าจอติดต้ังโปรแกรมส าเร็จ 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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15.  คลิกขวำที่ icon  แสดงหน้ำจอ Setup กำรสแกนเอกสำร 
- ระบุชื่อ “web scan” ในช่อง Description 
- เลือก “WS” 
- ระบุชื่อ Address “eoffice.excise.go.th” 
- ระบุ Port “80” 
- คลิกปุ่ม “Save” 
- คลิกปุ่ม Test Connection ระบบแสดง Connection Success 

 

ภาพที่ 5-25 หน้าจอ Setup การติดต้ังโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-16 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

16. แสดงหน้ำจอกำรเชื่อมต่อกำรสแกนเอกสำร ส ำเร็จ 

 

ภาพที่ 5-26 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อการแสกนเอกสาร 

 
17. ก ำหนดค่ำเร่ิมต้นกำรแสกนเอกสำร โดย login เข้ำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ คลิกเลือกปุ่ม  

“สแกน” 

 

ภาพที่ 5-27 หน้าจอก าหนดค่าเร่ิมต้นการสแกนเอกสาร 

18. คลิกเลือกไอคอน    หลังจำกนั้นคลิกเลือก “Register Scan Service” 

 

ภาพที่ 5-28 หน้าจอ Register Scan Service 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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19. แสดงหน้ำจอให้ใส่ ID คลิก Taskbar ด้ำนล่ำง เลือกคลิกขวำที่รูปไอคอน        หลังจำกนั้นคลิก Setup 

 

ภาพที่ 5-29 หน้าจอ Register Scan Service ID 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-18 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

20. แสดงหน้ำจอ Setup ในช่อง ID คลิกปุ่ม Copy 

 

ภาพที่ 5-30 หน้าจอ Copy Setup ID 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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21. คลิกวำง ในช่อง “Enter Scanner service provider ID” หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่ 5-31 หน้าจอระบุรายละเอียด ID Scanner 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-20 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

22. หลังจำก Register Scan Service ID เรียบร้อยแล้ว รูปไอคอนScanner จะสำมำรถคลิกท ำงำนได้ตำมปกติ 

 

ภาพที่ 5-32 หน้าจอติดต้ัง Register Scan Service ID ส าเร็จ 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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23. หลังจำกด ำเนินกำร Register Scan Service ID แล้ว ให้คลิกเลือกไอคอน Scanner และคลิกเลือก  
“Select Source” เพื่อเลือก driver เครื่องScannerที่ต่อเชื่อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน 

 

ภาพที่ 5-33 หน้าจอ Select Source ของเคร่ือง Scanner 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-22 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

24. คลิกเลือกชื่อ driver ของเคร่ืองScanner หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Select” 

 

ภาพที่ 5-34 หน้าจอเลือก driver scanner 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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25. ด ำเนินกำรทดสอบกำร Scan โดยคลิกเลือก “Add” 

 

ภาพที่ 5-35 หน้าจอการ Scan ภาพผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-24 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

26. แสดงภำพที่ผ่ำนกำร Scan เข้ำสู่ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม Save To Server 

 

ภาพที่ 5-36 หน้าจอจัดเก็บภาพเอกสารที่ผ่านการ Scan เข้าระบบ 

 

27. กำรแนบไฟล์ภำพเอกสำรจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน เข้ำสู่ระบบงำน คลิกเลือกไอคอน  
หลังจำกนั้น คลิก “Add” หลังจำกนั้นคลิก “Save to Server” 

 

ภาพที่ 5-37 หน้าจอแนบไฟล์ภาพเอกสารเข้าระบบ 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf หน้ำ 5-25 

 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 5.2.2
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ  

 

ภาพที่ 5-38 หน้าจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ 

 

ภาพที่ 5-39 หน้าจอแสดงค าอธิบายลักษณะการท างาน 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-26 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-40 หน้าจอปุ่ม Clear ภาพเอกสารทั้งหมด 

 

ภาพที่ 5-41 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารจากไฟล์ที่มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 5-42 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารโดย Scan ผ่านเคร่ือง Scanner 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-43 หน้าจอปุ่มพิมพ์ภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 5-44 หน้าจอเลือกหน้าเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ 

 

ภาพที่ 5-45 หน้าจอลบภาพเอกสาร 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-28 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-46 หน้าจอบันทกึภาพเอกสารลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 5-47 หน้าจอปุ่มบนัทึกเอกสารลงในระบบงาน 

 

ภาพที่ 5-48 หน้าจอปุ่มหมนุภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 5-49 หน้าจอปุ่มปรับมมุมองของภาพ ย่อ-ขยายภาพ 

 

ภาพที่ 5-50 หน้าจอปุ่มเลื่อนต าแหน่งในภาพเอกสาร 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-51 หน้าจอปุ่มการเลื่อนหน้าเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 5-52 หน้าจอปุ่มแสดงภาพในมุมมองภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) 



ระบบจัดการทรัพยากร (ขอใช้ห้องประชุม)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-30 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-RMBK-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-53 หน้าจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-54 หน้าจอปุ่มการเลื่อนไปภาพที่ต้องการโดยคีย์ตัวเลขในช่องภาพปจัจุบนั 

 

 


