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2.1 สถานะของผู้ใช้งานในระบบ ESM 
 วิธีการใช้งาน 

 ผู้ใช้งาน คลิก เลือก เปลี่ยนสิทธ์ิที่ต้องการใช้งานในขณะน้ันๆจะอยู่บรรทัดบนสุด ตามตัวอย่าง ภาพ
ที่ 2.1 สถานะปัจจุบันของผู้ใช้งานในระบบ ESM คือ “admin (หลัก)” 

 ข้อสังเกตเพ่ิมเติม :  
สิทธ์ิการใช้งานในระบบ ESM (ซึ่งผู้ใช้งานได้แจ้งลงทะเบียนไว้แล้ว) โดยสิทธ์ิการใช้งานต่างๆ จะเป็น

ตัวกําหนดขอบเขตการใช้งานเมนูทางด้านขวามือ ตามตัวอย่าง ภาพที่ 2.1 สถานะปัจจุบันของผู้ใช้งานใน
ระบบ ESM คือ “admin (หลัก)” สามารถใช้เมนูทั้งระบบ 14 เมนู เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.1 สถานะปัจจุบันของผูใ้ช้งานในระบบ ESM 

 
2.2 เว็บบอร์ด 

 วิธีการใช้งาน 
 1. คลิ๊ก “เว็บบอร์ด” จะปรากฏตามภาพ 2.2 การใช้เว็บบอร์ด หน้าต่างจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 
 ภาพที่ 2.2 การใช้เว็บบอร์ด 
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ส่วนที่ 1 โพลสํารวจ แบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ใหค้ลิ๊กวงกลม 
เลือก ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง แย่ และใส่เหตุผลกรณีเลือก ต้องปรับปรุงหรือแย่ และกด บันทึก  

ส่วนที่ 2 กระดานข่าว ให้คลิ๊กหัวข้อที่ต้องการ จะพบกระทู้ต่างๆท่ีอยู่ภายใต้หัวข้อน้ันๆ ตามภาพที่ 2.3  
ทั้งน้ีผู้ใช้งานระบบสามารถต้ังกระทูใ้หม่ภายใต้หัวข้อน้ันๆ ได้ ด้วยการคลิ๊ก “+ ต้ังกระทู้” ตามภาพ 2.3  
 

 
ภาพที่ 2.3 การตั้งกระทู้ใหม่ 

2. ในแต่ละกระทู้ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบ แสดงความคิดเห็น/หรือสอบถาม ได้ โดยกด “แสดงความ
คิดเห็น” ตามภาพ 2.4 แสดงความคิดเห็น ซึ่ง ความคิดเห็นปัจจุบันจะอยู่เป็นลําดับแรกของหน้าจอ  

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงความคิดเห็น 
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2.3  ข้อความ  
 วิธีการใช้งาน 
 ประกอบไปด้วย 2 เมนู คือ 2.3.1 เมนูกลอ่งข้อความ และ 2.3.2 เมนูข้อความท่ีส่งออก 

2.3.1 เมนูขอ้ความเข้า 
 เมื่อคลิกเลือก เมนูกล่องข้อความ จะปรากฏ หน้าต่าง “ขอ้ความเข้า”ประกอบด้วย  2 ปุ่ม คือ ปุ่ม 
ค้นหา และ ปุ่ม ส่งข้อความ ดังน้ี 

1) ปุ่ม ค้นหา  
 ใช้ค้นหาข้อความท่ีผู้ใช้งานอ่ืนส่งมา โดยกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของคําค้น (ภาพที ่2.5 ) ดังน้ี 
  ช่ือผู้ส่ง (1) ใสช่ื่อของผู้ที่ส่งข้อความ 
  หัวข้อเรื่อง (2)ใส่หัวข้อเรื่องของข้อความท่ีมีการส่งมาหาเรา 
  ช่วงเวลา (3) ใส่ช่วงเวลาที่มีการส่งข้อความมาหาเรา 

ภาพที่  2.5 แสดงตัวเลือก ค้นหา ในเมนู ข้อความเข้า 

 จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบ ESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความเข้า” ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมลูที่ได้ทํา
การค้นหา โดยระบบ ESMจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด (ภาพที ่2.6) 
 

 

ภาพที่  2.6 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความเข้า” 
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 2) ปุ่ม ส่งข้อความ ใช้เพ่ือส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานอ่ืน (โดยไม่จําเป็นต้องใช้ เมนู ข้อความส่งออก 
ตามข้อ 2.3.2) โดยต้องกรอกข้อมูล ตามภาพที่ 2.7 ดังน้ี 

  * ถึง (1) ใส่ช่ือผู้ใช้งานที่ต้องการจะส่งข้อความ 
  * หัวข้อเรื่อง (2) หัวข้อเรื่องของข้อความท่ีจะทําการส่ง 
  * ข้อความ (3) พิมพ์ข้อความท่ีจะทําการส่งหาผู้ใช้งานอ่ืน 
  ไฟล์แนบ (4) สามารถกดที่ปุ่ม“เพ่ิมไฟล์อัพโหลด”เพ่ือเพ่ิมจํานวนไฟล์ที่ต้องการแนบได้ 
  อัพโหลดไฟล์ (5) เลือกไฟลท์ีต้่องการแนบในการส่งข้อความ กดที่รูปถังขยะเพ่ือลบไฟล์แนบ 

 
ภาพที่  2.7 ส่งข้อความ 

 จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบ ESMจะทําการบันทึกข้อมูล และจะแสดงผลท่ีตารางแสดงผลการค้นหา 
“ข้อความท่ีส่งออก” ไปยังเมนู ข้อความที่ส่งออก ใต้ ปุ่ม ค้นหา และ ปุ่ม ข้อความส่งออก โดยอัตโนมัติ   
(ภาพที่ 2.8) 

 

ภาพที่  2.8 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความท่ีส่งออก” จากเมนูข้อความเข้า 
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2.3.2 เมนูข้อความส่งออก 
ใช้สําหรับแสดงข้อความที่ส่งออกไป หรือส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานท่านอ่ืน สามารถใช้งานในส่วนน้ีได้

โดยเลือกที่ ข้อความ ->ข้อความส่งออก ประกอบด้วย ปุ่ม ค้นหา และ ปุ่มส่งข้อความ (ทั้งน้ีผู้ใช้ระบบสามารถ
ส่งข้อความได้ในเมนูข้อความเข้า เช่นกัน) 
 1) ปุ่ม ค้นหา ใช้เพ่ือค้นหาข้อความท่ีเคยส่งไปหาผู้ใช้งานท่านอ่ืน หรือข้อความท่ีผู้ใช้ระบบฯ ส่งเข้า
มา โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของเรื่องน้ัน ดังน้ี  ช่ือผู้รับ (1) พิมพ์ช่ือผู้ที่รับข้อความท่ีเราส่งไป 

หัวข้อเรื่อง (2) พิมพ์หัวข้อเรื่องที่ได้ส่งข้อความไป 
ช่วงเวลา (3) พิมพ์ช่วงเวลาที่ได้ส่งข้อความไป 
 

ภาพที่  2.9 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความที่ส่งออก” 

 จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบ ESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความที่ส่งออก” ทั้งน้ีสามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้
ทําการค้นหา โดยระบบ ESMจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 
  2) ปุ่ม ส่งข้อความ วิธีใช้เหมือน Tab ส่งข้อความในเมนูข้อความ  

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม : ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลน้ี 
   

2.4 ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานในระบบ ESM 
 วิธีการใช้งาน 
 คลิก “ข้อมูลสว่นตัว” ระบบ ESM จะแสดงข้อมูลส่วนตัวที่ทา่นได้ลงทะเบียนไว้ (ภาพที่ 2.10) ดังน้ี 

1. รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
2. หน่วยงานที่สังกัด 
3. คํานําหน้าช่ือ เช่น นาย นาง นางสาว ฯลฯ 
4. ช่ือผู้ใช้งาน  
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5. นามสกุลผู้ใช้งาน  
6. ประเภทพนักงานของผู้ใช้งาน  
7. ตําแหน่งของผู้ใช้งาน  
8. พิมพ์รหัสผา่นเดิม 
9. พิมพ์รหัสผา่นที่ต้องการจะเปลี่ยน 
10. ยืนยันรหัสผ่านใหม ่
11. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของสํานักงาน เป็นตัวเลขติดกัน 
12. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถอืของผู้ใช้งาน เป็นตัวเลขติดกัน 
13. พิมพ์อีเมล์ของผู้ใช้งาน 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงข้อมูลส่วนตัว 

ตอบคําถามที่พบบ่อย :  
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลน้ี 
2. ผู้ใช้งานระบบ ESM สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทันที ได้แก่ พิมพ์รหัสผ่านเดิม /รหัสผ่านใหม่/ 

ยืนยันรหัสผ่านใหม่/ เบอร์โทรศัพท์ของสํานักงาน เป็นตัวเลขติดกัน/เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน เป็น
ตัวเลขติดกัน/และอีเมล์ของผู้ใช้งาน สําหรับข้อมูลอ่ืนๆนอกจากนี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และ
ส่งไปยังผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เพ่ือขอแก้ไขข้อมูล 1  

                                                            
1 รายละเอียดตาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการใช้งาน
ระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) 


