
คู่มือการจัดประชุม 
ด้วยระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (E-meeting UBU)  

 

จัดท ำโดย นำงสำวนพวรรณ เขียวหวำน 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ความเป็นมา 
เดิม ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ใช้วิธีกำรตำมแนวทำงกำรจัดประชุมรำชกำร มีกำรจัดพิมพ์ใบสรุปเรื่อง

และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแก่กรรมกำร และจัดเป็นประจ ำทุกเดือนหรือทุกไตรมำส ใช้งบประมำณเพ่ือ
กำรพิมพ์และถ่ำยเอกสำร จำกนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ได้เห็นชอบให้
น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปให้มีประสิทธิภำพ 
ประหยัด คุ้มค่ำ และเข้ำถึงได้ง่ำย ในกำรนี้ จึงขอเสนอคู่มือกำรจัดประชุมด้วยระบบบริหำรกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (E-meeting UBU)* ทั้งนี้ โดยจะแบ่งขั้นตอนออกเปน็ 6 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง เลขานุการ 

 

1) เลขำนุกำรขอเปิดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
(E-meeting UBU) กับ ฝ่ำยพัฒนำซอฟแวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  

2) เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ ไปที่  http://meeting.ubu.ac.th ในส่วน “เข้ำสู่ระบบ Login” ให้กรอก 
Username และ Password ที่ได้รับจำกฝ่ำยพัฒนำซอฟแวร์ฯ และเลือกปุ่ม “Login” 

 
รปูภาพที่ 1 หน้าหลักระบบ E-Meeting UBU และการเข้าสู่ระบบ 

*พัฒนำระบบโดย ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี

http://meeting.ubu.ac.th/


3) เมือ่ด ำเนินกำร Login เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอ “รำยกำรกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง” จำกนัน้ 
เลือกกำรประชุมที่จะด ำเนินกำร 

 
รปูภาพที่ 2 หน้ารายการการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

4) เลือก “ผู้ใช้งำน” จำกนั้น บันทึกข้อมูลสมำชิกผู้ใช้งำนระบบ และก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำน 
(คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน)  

 
รูปภาพที่ 3 หน้าจอ บันทึกข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานระบบ 

5) เลือก “จัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน” จำกนั้น เลือกก ำหนด “ระดับสิทธิ์” ให้แก่ผู้ใช้งำนระบบ โดยมีค ำอธิบำย
ดังนี้ 

ระงับสิทธิ์ คือ ผู้ถูกระงับกำรใช้งำนระบบ อำจเนื่องจำก หมดวำระหรือไม่ได้รับมอบหมำยแล้ว  
ผู้ดูแลการประชุม/กรรมการ คือ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้จัดกำรกำรประชุม (เลขำที่
ประชุม) ของหน่วยงำน เป็นผู้จัดกำรข้อมูล โดยสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำน
กำรประชุมและข้อมูลสมำชิกภำยในระบบได้ และออกรำยงำนกำรประชุมได้ 
เจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน คือ กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้ระบบหรือผู้บันทึกของหน่วยงำน เมื่อเข้ำสู่
ระบบส ำเร็จ จะแสดงเฉพำะครั้งที่ประชุม วำระท่ีได้รับผิดชอบเสนอต่อที่ประชุมหรือระเบียบวำระ
ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น สำมำรถค้นหำ ดูข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมย้อนหลังที่



รับผิดชอบได้ตำมครั้งที่ประชุมที่แสดง ดูรำยงำนกำรประชุมตำมครั้งที่ประชุม และผ่ำนเว็บไซต์ 
แก้ไข/เพ่ิมเติมรำยละเอียดของวำระที่เสนอ พร้อมแนบเอกสำรประกอบและลิงค์ประกอบได้ 
คณะกรรมการ คือ คณะกรรมกำรที่ประชุม โดยสำมำรถค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำนกำรประชุม
ภำยในระบบ ร่ำงรำยงำนกำรประชุม สถิติ/รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรได้ 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน คือ ผู้ใช้งำนที่เป็นทั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
คณะ/หน่วยงำน สำมำรถจัดกำรข้อมูลได้ตำมสิทธิ์ของ เจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน และ 
คณะกรรมกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่สำมำรถดูข้อมูลกำรประชุมตำมครั้งที่ประชุมที่มอบหมำยเท่ำนั้น 

 

 
รปูภาพที่ 4 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลสมาชิก 

 

 
รปูภาพที่ 5 ตัวเลือก สิทธิ์ผู้ใช้งาน 

  



6) ที่เมนูหลัก เลือก “จัดกำรปฏิทินประชุม/กิจกรรม” และ “เพ่ิมปฏิทิน/กำรประชุม”  

 

รปูภาพที่ 6 จัดการปฏิทินประชุม/กิจกรรม 
 

7)  ที่หน้ำ บันทึกปฏิทินกำรประชุม ให้ระบุรำยละเอียดกำรประชุมให้ครบถ้วน และเลือก “บันทึก” 

 

รูปภาพที่ 7 บันทึกปฏิทินการประชุม 
 



8) เลือก เมนู “จัดกำรข้อมูลวำระ” จะปรำกฏหน้ำจอ จัดกำรรำยงำนกำรประชุม จำกนั้นเลือก ครั้งที่เพ่ิม

ลงปฏิทินประชุม เลือก  และกรอกรำยละเอียดให้เรียบร้อย 

 
รปูภาพที่ 8 การจัดการข้อมูลวาระ 

 

รูปภาพที่ 9 หน้าจอ เพิ่มข้อมูลระเบียบวาระการประชุม 

หมายเหตุ กำรเพ่ิมระเบียบวำระ ให้ด ำเนินกำรภำยหลังจำกมีกำรแจ้งเวียนภำยในหน่วยงำนเพ่ือเชิญบุคลำกร
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมของส ำนักงำน โดยมีตัวอย่ำงดังนี้ 



 

รูปภาพที่ 10 หนังสือเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุมของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

9) เมื่อด ำเนินกำรตำมข้ันตอนที่ 8) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวำระกำรประชุม 

สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยเลือก เมนู “จัดกำรข้อมูลวำระ” เลือก  เพ่ือลบระเบียบวำระ 

หรือ  เพ่ือแก้ไขชื่อระเบียบวำระ 

  



ส่วนที่ 2  เสนอระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสนอเรื่อง 

 ภำยหลังจำกเลขำนุกำรที่ประชุมเพ่ิมระเบียบวำระในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งผู้เสนอเรื่องให้
ด ำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดวำระ อัพโหลดไฟล์ประกอบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
โดยด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

10) ผู้เสนอเรื่อง เข้ำสู่ระบบ ตำมข้ันตอนที่ 1) และ 2) จำกนั้น เลือกเมน ู“วำระกำรประชุมของหน่วยงำน”  

 

รูปภาพที่ 11 หน้าจอการจัดการเสนอวาระ (สิทธิ์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะ/ส านัก/หน่วยงาน) 

11) เลือก เมนู เพ่ือเพ่ิม/แก้ไข หรือ เพื่อเพ่ิมเอกสำรประกอบวำระ หรือ เพิ่มลิงก์ประกอบ ให้ตรงตำมที่
ต้องกำร และด ำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

  



ส่วนที่ 3  ระหว่างด าเนินการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง เลขานุการ 

 ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร เลขำนุกำรจักเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำระเบียบวำระ
ทั้งหมด เลขำนุกำรประชุมประจ ำส ำนักงำนเข้ำตรวจสอบวำระกำรประชุม และเมื่อถึงก ำหนดวันประชุม 
เลขำนุกำรจักด ำเนินกำร ดังนี้ 

12) เข้ำสู่ระบบตำมข้ันตอนที่ 1) และ 2) แล้ว เลือก จัดกำรรำยงำนประชุม และเลือก  เพ่ือเพ่ิม/แก้ไข
มติที่ประชุม 

 

รูปภาพที่ 12 หน้าจอแสดงการจัดการรายงานการประชุม 

13) ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดประชุม ฝ่ำยเลขำนุกำสำมำรถด ำเนินกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำได้โดย เลือก 

 ที่ปรำกฎในแต่ละวำระ (รูปภำพที่ 13) จะปรำกฎหน้ำจอเพ่ิม/แก้ไข/ข้อเสนอแนะระเบียบวำระ
กำรประชุม (รูปภำพที่ 14) จำกนั้น กรอกรำยละเอียด 

 

รูปภาพที่ 13 หน้าจอจัดการรายงานการประชุม 



 

รูปภาพที่ 14 เพิ่ม/แก้ไข/ข้อเสนอแนะระเบียบวาระการประชุม 

ส่วนที่ 4  หลังการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง เลขานุการ 

 

14) ภำยหลังกำรประชุม เลขำนุกำรแจ้งคณะกรรมกำรเข้ำสู่ระบบเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุม 

 

รูปภาพที่ 15 หนังสือแจ้งเวียนรบัรองรายงานการประชุม 



ส่วนที่ 5  รบัรองรายงานการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ/เลขานุการ 

15) เลขำนุกำรจัดท ำ ร่ำงรำยงำนกำรประชุม และเปิดสิทธิให้คณะกรรมกำรเข้ำสู่ระบบเพ่ือรับรอง ร่ำง
รำยงำนกำรประชุม โดยเลือกเมนู “จัดกำรรำยงำนกำรประชุม” ในคอลัมน์ สถำนะให้รับรอง เลือก 
และ “เปิด” 

 

 

รูปภาพที่ 16 หน้าจอแสดงการเปิดสิทธิให้คณะกรรมการ 

16) คณะกรรมกำรเข้ำสู่ระบบตำมขั้นตอนที่ 1) และ 2) รับรองมติที่ประชุม โดยเลือกเมนู “ข้อมูลวำระกำร

ประชุม” ในคอลัมภ์ รับรองรำยงำนฯ คลิกเลือก   

 

รูปภาพที่ 17 หน้าจอแสดงการเข้าไปรับรองรายงานการประชุม 

17) คณะกรรมกำรตรวจ ร่ำงรำยงำนกำรประชุม และเมื่อเลื่อนหน้ำท้ำยรำยงำนกำรประชุม (รูปภำพที่ 18) 
จะพบตัวเลือก “รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข” และ “รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยมี
กำรแก้ไข” (รูปภำพที่ 19) 



 

รูปภาพที่ 18 หน้าจอแสดงตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 

 

รูปภาพที่ 19 หน้าจอแสดงตัวเลือกในการพิจารณา 

 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบมติที่ประชุม ได้โดยเลือกเมนู มติที่ประชุมของ
หน่วยงำน 

 

รูปภาพที่ 20 หน้าจอแสดงสรุปมติที่ประชุมของหน่วยงาน 



ส่วนที่ 6  รบัรองรายงานการประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง เลขานุการ 

18) เมื่อคณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขำนุกำรตรวจสอบและรับรองกำร
ประชุมพร้อมเผยแพร่ โดยให้เลือกเมนู จัดกำรรำยงำนกำรประชุม ในคอลัมภ์ เผยแพร่ ให้เลือก 
เผยแพร่  

 

 

รูปภาพที่ 21 หน้าจอแสดงผลการเผยแพร่รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว 

19) เลขำนุกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบผลกำรด ำเนินงำน  
20) เสร็จสิ้นขั้นตอน 

 


