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คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

การสนับสนุนการประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 

งานบรหิารทั่วไป 
กองกลาง 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท ำโดย นำยจักริน สงวนศักดิ ์
วันที่จัดท ำ 
20 กุมภพันธ์ 2561 

ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัตกิำร แก้ไขครั้งที…่……………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การสนบัสนุนการบริหารจัดการการประชุมโดยใช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ (E-Meeting) 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้ผู้ใช้งำนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีกำรท ำงำน
ของระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้จริง 
 1.2 เพื่อเป็นแนวทำงศึกษำส ำหรับผู้ที่จะต้องมอบหมำยภำระงำนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่ำว ให้
ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อน ำไปปฏิบัติงำนต่อได้อย่ำงถูกต้อง และส ำหรับผู้ที่มีควำมสนใจในกำรน ำระบบ
ดังกล่ำวไปพัฒนำงำน 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรกำรประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 1 
กิจกรรม โดยครอบคลุมกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำม และรำยงำนผล  
โดยจะกล่ำวถึงข้ันตอน วิธีกำร และเทคนิคต่ำงๆในกำรใช้งำนระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
Meeting) ซึ่งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรประชุม และกำรใช้งำนระบบ
บริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุม วิธีกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่
เริ่มจนจบกระบวนกำรของภำระหน้ำที่  
3. ค าจ ากัดความ 
ระบบการประชุม
แบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-meeting) 

หมำยถึง ระบบกำรบริหำรจัดกำรประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำรด ำเนินกำรบนระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่ถูกออกแบบให้รองรับกำรจัดกำรประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กำรประชุมอย่ำงครบวงจร ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ PDF เพื่อลดกำรใช้
กระดำษ ลดระยะเวลำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรประชุม ตั้งแต่กำร
วำงแผนกำรประชุม กำรจัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม กำรด ำเนินกำร
ประชุม กำรควบคุมกำรประชุม จนถึงกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
โดยรูปแบบกำรน ำเสนอทั้ งหมด รวมถึงเอกสำรต่ำงๆ จะอยู่ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

วาระการประชมุ หมำยถึง วัน  เวลำ  ที่ก ำหนดใหด ำเนินกำรประชุม 
ระเบียบวาระการ
ประชุม 

หมำยถึง เรื่องที่น ำมำปรึกษำหำรือกันในที่ประชุมโดยเรียงหัวเรื่องตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
หรือควำมสนใจเรื่องที่จะประชุม 

มติ หมำยถึง ขอตกลงของที่ประชุมในญัตติตำง ๆ กำรออกเสียงลงมติในเรื่องตำง ๆ ถือเสียง 
สวนมำกของที่ประชุม ถำคนทุกคนในที่ประชุมเห็นดวย ก็เรียกวำ มติเปนเอกฉันท  
กำรลงมติอำจเป็นกำรลงมติโดยเปดเผย หรือเปนควำมลับก็ได เมื่อที่ประชุมออกเสียง
แลวถือวำ มติที่ออกเสียงในที่ประชุมสำมำรถน ำไปปฏิบัติไดตอไป 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 อธิกำรบดี   ผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม 
 4.2 รองอธิกำรบดี (เลขำนุกำรที่ประชุม) พิจำรณำกลั่นกรองกำรบรรจุวำระเพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี 
 4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ 
 4.4 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และสั่งกำรโดยผู้บังคับบัญชำ 
 4.5 เจ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน เสนอเรื่องต่อที่ประชุม และแนบไฟล์เอกสำรในระบบ e-meeting 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

สร้ำงหน้ำกำรประชุม

บันทึกช่ือวำระท่ีหน่วยงำนเสนอเร่ืองเข้ำมำแล้ว
ได้รับควำมเห็นชอบจำกเลขำนุกำร  ให้บรรจุ    

เป ดระบบให้หน่วยงำนแนบไฟล์
- ใบสรุปเร่ือง

- เอกสำรประกอบ

เสนอขอควำมเห็นชอบระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
ประธำนท่ีประชุม (อธิกำรบดี)

                 

     

ป ดระบบกำรแนบไฟล์เอกสำร พร้อมตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

จัดท ำแฟ มเอกสำรประชุม ตำมท่ีคณะกรรมกำร
แจ้งควำมประสงค์

ส่งหนังสือเชิญประชุม และเป ดระบบกำรประชุม
ส ำหรับคณะกรรมกำรก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 

วัน

                                        
                      

หลังจำกรับรองรำยงำนกำรประชุมแล้ว บันทึกมติท่ีรับรอง
แล้วในระบบพร้อมแจ้งเวียนมติที่ประชุมฉบับย่อ

อ ำนวยควำมสะดวกคณะกรรมกำรในวันประชุม
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบ
ฟอร์ม 

เอกสา
รที่ใช้
อ้างอิง 

1.  ภำยหลังจำกที่ฝ่ำยเลขำนุกำร  แจ้ง
เวียนให้หน่วยงำนเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม  ให้ด ำเนินกำร เพิ่มกำร
ประชุม 

5 นำที เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

2.  ภำยหลังจำกที่เลขำนุกำร เห็นชอบ
ให้บรรจุวำระและสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรเสนอวำระแล้ว ให้บรรจุวำระ 
โดยมีรำยละเอียด  

 

60 
นำที 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

3.  ภำยหลังจำกทีบ่ันทึกเรือ่งใน
ระบบแล้ว ให้จัดท ำบันทกึเสนอ
ขอควำมเห็นชอบระเบียบวำระ
กำรประชุมต่อประธำนทีป่ระชุม 
(อธิกำรบด)ี 

 

 

5 นำที เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

4.  ภำยหลังจำกทีป่ระธำนที่
ประชุม (อธิกำรบด)ี เห็นชอบให้
บรรจุวำระ ให้ด ำเนินกำรเป ด
ระบบใหเ้จ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำน แนบไฟลเ์อกสำร
ต่ำงๆ พร้อมระบุรำยละเอียด
เพิ่มเตมิ  

3 วันท ำ
กำร นับ
แต่วันที่

เป ด
ระบบ 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

5.  เมื่อครบก ำหนด 3 วันท ำกำร 
ให้ด ำเนินกำรป ดระบบในกำร
แนบไฟล์ เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมลู และเอกสำร
ที่แนบ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง
หน่วยงำนแก้ไขให้ถูกต้อง 

2 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

6.  น ำไฟล์ข้อมูลที่หน่วยงำนน ำ
บันทึกลงในระบบมำจัดท ำ
เอกสำรประชุม ตำมจ ำนวน 
และรปูแบบที่คณะกรรมกำร

2 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

      น            

  นทึ  ่ื     ท ่ น่    น
  น   ื่            ไ     

      ็น          น    
ฯ ใ            

  น       ็น   
                    

 ่    ธ นท ่       
( ธิ      ) 

  ิ     ใ   น่    น น 
ไฟ  ใ       ื ่          

       

   ท   ฟ้                 ท ่
                          

 ิ         น ไฟ         
พ               ถู      
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบ
ฟอร์ม 

เอกสา
รที่ใช้
อ้างอิง 

แจ้งควำมต้องกำรไว้ 

7.  ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม
เอกสำรทีจ่ัดท ำไว้ ให้
คณะกรรมกำร พร้อมทัง้เป ด
ระบบให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
เข้ำดูข้อมูลได้ ก่อนกำรประชุม
อย่ำงน้อย 7 วัน 

1 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

8.  ดูแลจัดเตรียมควำมพร้อมของ
อุปกรณ์ในห้องประชุม เช่น
ไมโครโฟน เครือ่งคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในกำรประชุม เป็นต้น 

2 
ชั่วโมง 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป ,
นักวิชำกำร
โสตทัศน

ศึกษำ, นำย
ช่ำงเทคนิค 

  

9.  ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกแก่
คณะกรรมกำรในวันประชุม 
เช่นให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ระบบ 
แก้ไขปัญหำต่ำงๆเกี่ยวกบัระบบ
ประชุมอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) 

1 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป ,
นักวิชำกำร
โสตทัศน

ศึกษำ, นำย
ช่ำงเทคนิค 

  

10.  ภำยหลังจำกกำรประชุม 
รำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระที่ 2 ที่ผ่ำนกำรรบัรองและ
แก้ไขตำมมติที่ประชุมแล้ว ให้
บันทึกข้อมลูทีร่ับรองแล้วใน
ระบบ พร้อมแจ้งเวียนมติที่
ประชุมฉบับย่อต่อ
คณะกรรมกำร 

30 
นำที 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ำยของผังงำน 

 ่  น   ื   ิญ            ิ     
                           ่ น

           ่  น    7   น 

                             
                            

       

   น                     ใน
  น       

                  น              
  นทึ   ิท ่          ใน    พ    

        น  ิท ่      ฉ    ่  
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สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 

แทนจุดที่มกีำรปฏิบัติงำนหรือประมวลผลงำน 
 
 

 

แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 
 
 

 

แทนทิศทำงของข้ันตอนกำรด ำเนนิงำน 

 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 กำรใช้งำนระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สำมำรถอธิบำยข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนได้ 
ดังนี้ 
  1) ภำยหลังจำกที่ฝ่ำยเลขำนุกำร  แจ้งเวียนให้หน่วยงำนเสนอเรื่องต่อที่ประชุม  ให้ด ำเนินกำร เพิ่ม
กำรประชุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  การสรา้งหน้าการประชุม 
   - เลือกเมนูเพิม่กำรประชุม  >> >> กรอก
รำยละเอียดกำรประชุม ดังนี ้

ก. ครั้งที่: ในกรณีที่เป็นกำรประชุมวำระพิเศษ ให้ระบุว่ำ “วำระพิเศษ” ลงในช่องพิเศษ ด้วย 
ข. วัน-เดือน-ปี ที่ประชุม 
ค. ณ: ระบุสถำนที่ประชุม 
ง. เวลำ: เวลำเริม่กำรประชุม 
จ. ผู้บันทกึรำยงำนกำรประชุม 
ฉ. ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
ช. ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ซ. เลขำนุกำรที่ประชุม 

ฌ.  

 

ก 
ข 

ค ง 
จ ฉ 
ช ซ 

ฌ 
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หน้ำต่ำงเพิม่ข้อมลูกำรประชุม 
 

  2) ภำยหลังจำกที่เลขำนุกำร เห็นชอบให้บรรจุวำระและสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอวำระแล้ว ให้
บรรจุวำระ โดยมีรำยละเอียด 
  การบันทึกชื่อวาระ 

   - เลือกเมนูจัดกำรข้อมลูวำระ  >>  เพิ่มข้อมลูวำระ >>กรอก
รำยละเอียดวำระกำรประชุม ดังนี ้

ก. ระเบียบวำระที:่ ให้ระบุตำมประเภทเรื่อง ดังนี ้
 1: เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
 2: รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 3: เรื่องสบืเนื่อง 
 4: เรื่องเสนอเพือ่พิจำรณำ 
 5: เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
 6: เรื่องอื่นๆ 
ข. เรื่อง เลือกประเภทเรือ่ง ให้ตรงกบัเลขระเบียบวำระในข้อ (ก) 
ค. เรื่องย่อยที:่ ให้ระบุล ำดับเรื่องย่อย 
ง. ผู้เสนอเรื่อง 
จ. ช่ือวำระที่เสนอ 
ฉ. กำรสง่วำระภำยในก ำหนด, หลงัก ำหนด 
ช. ข้อกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 
ซ. ผลกำรพจิำรณำ/กำรหำรือ  (ถ้ำมี) 
ฌ. ประเด็นเสนอเพื่อพจิำรณำ/ทรำบ 
ญ. หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
ฎ. ไฟล์ใบสรปุเรื่อง 
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หน้ำจอเพิ่มข้อมูลระเบียบวำระ 

 
  3) ภำยหลังจำกที่บันทึกเรื่องในระบบแล้ว ให้จัดท ำบันทึกเสนอขอควำมเห็นชอบระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อประธำนที่ประชุม (อธิกำรบดี) 
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  4) ภำยหลังจำกที่ประธำนที่ประชุม (อธิกำรบด)ี เห็นชอบให้บรรจุวำระ ให้ด ำเนินกำรเป ดระบบให้
เจ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน แนบไฟล์เอกสำรต่ำงๆ พร้อมระบุรำยละเอียดเพิ่มเติม 
 
  การเปิดระบบให้เจ้าหน้าท่ีคณะ/ส าหนัก/หน่วยงาน แนบไฟล์เอกสาร 
 

  - เลือกเมนู  >> ช่องสถำนะเจ้ำหน้ำที่แก้ไข เลือก “เป ด” 
 

 
 

 แสดงกำรระบบใหเ้จ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำหนัก/หน่วยงำน แนบไฟล์เอกสำร 
 
 
  การแนบไฟล์เอกสาร 
   - กำรแนบเอกสำรสรปุเรื่อง 

    เลือก หน้ำช่ือระเบียบวำระเพื่อเข้ำไปแก้ไขข้อมลู และแนบไฟล์ >>  ใน

หน้ำจอแก้ไขข้อมลูระเบียบวำระ >> เลือกไฟล์ที่ต้องกำร >>  
หมายเหต:ุ ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์ Word เท่ำนั้น และช่ือไฟล์ให้ตัง้เป็นเลขระเบียบวำระ.เลขวำระยอ่ย เช่น 

ระเบียบวำระที่ 5 วำระย่อยที่ 1 ช่ือไฟล์คือ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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แสดงล ำดับข้ันตอนกำรแนบไฟลเ์อกสำรสรุปเรื่อง 

 
   -  กำรแนบไฟล์เอกสำรประกอบแบบอัพโหลดเอกสำร 
 
 
    เลือก  หน้ำช่ือระเบียบวำระที่ต้อกำรเพื่อแนบไฟล์ >> กรอกรำยละเอียดไฟล์ >> เลือก 

 ในหน้ำจอ Upload เอกสำร >> เลอืกไฟลท์ี่ต้องกำร >>  
 

หมายเหต:ุ ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่ำนั้น และช่ือไฟล์ให้ตั้งเป็นเลขระเบียบวำระ.เลขวำระย่อย.ล ำดับ
เอกสำรแนบ เช่น ระเบียบวำระที่ 5 วำระย่อยที่ 1 เอกสำรแนบ 1 ช่ือไฟล์คือ 5.1.1 

1 

2. Choose File 

3. เลือกไฟล์ที่ต้องกำร 

4. Open 

5. ตกลงเพ่ือบันทึกข้อมูล 
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แสดงข้ันตอนกำรแนบไฟลเ์อกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

 
  5) เมื่อครบก ำหนด 3 วันท ำกำร ให้ด ำเนินกำรป ดระบบในกำรแนบไฟล์ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูล และเอกสำรที่แนบ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้งหน่วยงำนแก้ไขให้ถูกต้อง 
  การเปิดระบบให้เจ้าหน้าท่ีคณะ/ส าหนัก/หน่วยงาน แนบไฟล์เอกสาร 

  - เลือกเมนู  >> ช่องสถำนะเจ้ำหน้ำที่แก้ไข เลือก “เป ด” 
 

 
 

แสดงกำรป ดระบบกำรอัพโหลดเอกสำร 

1. เลือกเพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอ Upload เอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

2. กรอกรำยละเอียดไฟล์ (ชื่อเอกสำรประกอบ) 
3.เลือกไฟล์ 

5. Open 

6. Upload 

2 

1 
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  6) น ำไฟล์ข้อมูลที่หน่วยงำนน ำบันทึกลงในระบบมำจัดท ำเอกสำรประชุม ตำมจ ำนวน และรูปแบบที่
คณะกรรมกำรแจ้งควำมต้องกำรไว้ 
  7) ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสำรที่จัดท ำไว้ ให้คณะกรรมกำร พร้อมทั้งเป ดระบบให้
คณะกรรมกำรสำมำรถเข้ำดูข้อมูลได้ ก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน 
  8) ดูแลจัดเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ในห้องประชุม เช่นไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
กำรประชุม เป็นต้น 
  9) ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรในวันประชุม เช่นให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ระบบ แก้ไข
ปัญหำต่ำงๆเกี่ยวกับระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
  10) ภำยหลังจำกกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ 2 ที่ผ่ำนกำรรับรองและแก้ไข
ตำมมติที่ประชุมแล้ว ให้บันทึกข้อมูลที่รับรองแล้วในระบบ พร้อมแจ้งเวียนมติที่ประชุมฉบับย่อต่อคณะกรรมกำร 
 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

7.1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยรวบรวม สรุป และวิเครำะห์ปริมำณงำนกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนกำรประชุมของคณะกรรมกำร  

7.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรที่ก ำกบัดูแล กำรสนับสนุนกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
เป็นประจ ำทุก 3 เดือน 
 
8. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

จำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรพัฒนำ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง และกำรติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 

ล าดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
1 หน่วยงำนที่เสนอเรื่องไม่สง่เอกสำรมำให้ทัน

ระยะเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกต้องรอข้อมูลจำก
กำรประชุมย่อย/มีกำรก ำหนดส่งข้อมลูกระช้ัน
กับระยะเวลำในกำรประชุม จงึท ำใหส้่งข้อมูล
ไม่ทัน หรือได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอตอ่
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ท ำให้ต้องถอน
วำระเพื่อน ำไปพิจำรณำครั้งถัดไป 

หน่วยงำนที่จะเสนอเรื่องควรมีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ทันตอ่ระยะเวลำกำรเสนอเรื่อง หรือ 
ปรับปรงุปฏิทินให้มีควำมสอดคล้องกับ
คณะกรรมกำรชุดหลักของมหำวิทยำลัย เพือ่จะได้
บรหิำรจัดกำรกำรประชุมได้อย่ำงเป็นระบบ  

2 กำรปรับเปลี่ยนรปูแบบกำรประชุมจำกกำร
ประชุมด้วยกระดำษ เป็นกำรประชุมแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่ำผู้ใช้งำนทัง้เลขำนุกำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมยังไม่มีควำมเข้ำใจในกำรใช้
งำนระบบ 

- น ำเสนอระบบ e-meeting เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
กำรใช้งำนและอธิบำยให้เห็นถึงข้อดีของกำรใช้งำน
ระบบ 
- จัดทีมช่วยเหลอืให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำน และ
แก้ไขปัญหำทีเ่กิดข้ึน 
- จัดฝึกอบรม จัดท ำคู่มือ และจัดท ำวีดิโอสอนกำร
ใช้งำน 

3 รูปแบบกำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุมไมม่ี
มำตรฐำน ฝ่ำยเลขำต้องเสียเวลำในกำรจัด/
แก้ไขเอกสำรใหเ้ป็นตำมมำตรฐำน 

- ก ำหนดแบบฟอร์มกำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุม/
ใบสรปุเรื่อง ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
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ล าดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
4 มีหลำยหน่วยงำนไม่ได้ใช้งำนระบบ e-

meeting เนื่องจำกไมท่รำบว่ำจะเริ่มต้นใช้งำน
ระบบอย่ำงไร 

- ประชำสัมพันธ์ระบบ e-meeting ให้หน่วยงำน
ต่ำงๆรบัทรำบ 
- รำยงำนผลกำรใช้งำนต่อผู้บริหำรเป็นประจ ำ 
เพื่อใหเ้ป็นผลดีของระบบ e-meeting และเป็น
กำรโน้มน้ำวใหห้น่วยงำนมีควำมสนใจทีเ่ริม่ต้นใช้
งำน 

5 ผู้ใช้งำนมีควำมกังวลในเรือ่งควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลกำรประชุม โดยกลัวว่ำข้อมูลจะถูกเข้ำถึง
โดยผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรประชุม 

- ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำเกี่ยวกบัวิธีกำรต่ำง ๆ ใน
เรื่องควำมปลอดภัยของข้อมลูแก่ผู้ใช้งำน 
- ก ำหนดนโยบำยของกำรพัฒนำระบบ โดยให้
ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลกำร
ประชุม 

 

 


