คู่มือการใช้ งานและทํานัดเพือปรึกษาการทํางานวิจัย
สําหรั บบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดทําโดย
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
ชัน ห้ อง อาคารวิจัยและสวัสดิการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร - - , - 1. การเข้ าระบบ แนะนําให้ใช้ Google Chrome โดยเข้ าที https://med.mahidol.ac.th/ceb/ จะพบหน้ าเวปของ
กลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ดังรู ปที

รู ปที : website กลุ่มสาขาวิชาฯ

. เลือกสัญลักษณ์

เพือเข้ าระบบ จะเห็นหน้ าต่างดังรูปที เข้ าระบบด้ วยรหัสประจําตัวคณะฯ หลัก รหัสผ่าน

เหมือนทีใช้ ดเู งินเดือน **กรณี ไม่มีรหัสประจํ าตัวคณะฯ หลัก กรุณาโทรทํานัดที -

รูปที

:

1

-

**

หน้ าต่ างเข้ าระบบ
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. เมือเข้ าระบบแล้ ว จะขึนหน้ าจอให้ ทาํ การนัด ดังรู ปที 3

รู ปที 3: หน้ าต่ างการทํานัด
ทําการนัดโดยเลือก Consultation topics ทีจะปรึกษา เมือเลือกแล้ ว ระบบจะขึนชือผู้ให้ คําปรึกษาทีมีความเชียวชาญทีเกียวข้ องขึนมา
ดังรู ปที ให้ กดเลือก go to calendar ใต้ รูปผู้ให้ คําปรึกษาทีต้ องการพบ

รูปที 4: หน้ าจอการกําหนดหัวข้ อและผู้ให้ คาํ ปรึกษาทีต้ องการ
เมือกดเลือก go to calendar แล้ วจะพบตารางของผู้ให้ คําปรึกษา ดังรูปที 5 ให้ เลือกวันทีต้ องการพบ ทังนีผู้ให้ คําปรึกษาไม่ได้ ลงทุกวัน

รู ปที 5: ปฏิทนิ เพือให้ เลือกวันทีต้ องการปรึกษา
. กรณีผ้ ใู ห้ คําปรึกษาทีเลือกไม่ ได้ ลงวันทีต้ องการพบจะขึนหน้ าต่างแสดงดังรูปที 5.1.

รู ปที 5.1 : หน้ าต่ างกรณีผ้ ูให้ คําปรึกษาทีเลือกไม่ ได้ ลงวันทีต้ องการพบ
2
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. กรณีผ้ ใู ห้ คําปรึกษาทีเลือกลงวันทีต้ องการพบจะขึนหน้ าต่างแสดงดังรูปที . ให้ เลือกเวลาทีต้ องการพบ แล้ วกด Check
จากนันให้ ใส่หวั ข้ องานวิจัยทีต้ องการปรึกษาในช่อง meeting agenda และกดปุ่ ม Submit ระบบจะทําการส่งนัดให้ ผ้ ดู แู ลคิวเพือทําการ
confirm นัดต่อไป

รู ปที 5.2 : หน้ าต่ างกรณีผ้ ูให้ คาํ ปรึกษาทีเลือกลงวันทีต้ องการพบ

. การตรวจสอบนัด ให้ กดสัญญลักษณ์

ด้ านซ้ าย เพือตรวจสอบสถานะการนัด

กรณีผ้ ผู ้ ดู ูแลคิวยังไม่ได้ ทําการ confirm ระบบจะขึนสีเหลืองว่า waiting ถ้ าผู้ดแู ลคิวทําการ confirm แล้ วจะขึนสีเขียวว่า confirm
****** กรณีมีข้อสงสัยหรือติดขัด ให้ ติดต่ อผู้ดูแลคิวโดยตรงที โทร -

-

*****

(เนื องจากผู้ดูแลคิวต้องทําการตรวจสอบตารางของผูใ้ ห้คําปรึ กษา และตรวจสอบการจองคิ วกรณี มีการจองคิวซ้อนกัน ซึ งโดยปกติผูด้ ูแล
คิ วจะทําการตรวจสอบทุกวัน สถานะ waiting จะเป็ น confirm หรื อ cancel ภาย ช.ม. ทําการ)

รูปที 6: หน้ าต่ างการตรวจสอบนัด
. การยกเลิก แก้ ไขและการเลือนนัด
5.1 กรณีต้องการยกเลิกนัดให้ กดเลือกสัญลักษณ์สีแดง
5.2 กรณีต้องการแก้ ไขข้ อมูลให้ กดเลือก
5.3 เลือนนัดให้ กดเลือกทีสัญลักษณ์ สีเหลือง

จะประกฏหน้ าต่างดังรูปที 7
3
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จากนัน กรุ ณากรอกเหตุผลในการเลือน แล้ วกดปุ่ ม Yes ระบบฯจะแสดงหน้ าปฏิทินให้ เลือกวันทีต้ องการนัดอีกครัง

รู ปที 7: หน้ าต่ างการขอเลือนนัด
5.4 กรณีคําขอนัดทีมีสถานะ postpone สามารถกดทีเครื องหมาย

เพือเลือกวันนัดใหม่กบั ผู้คําปรึกษาท่านนี ได้

. การออกจากระบบ ให้ กดสัญลักษณ์สีฟ้า มุมขวาบน เพือออกจากระบบ
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