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จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

2 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (E-meeting) พัฒนำด้วย PHP ซ่ึง PHP เป็น 
Open Source และฐำนข้อมูล MySQL เป็นซอร์ฟแวร์ประเภท Open Source Software ผู้พัฒนำและจัดท ำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรใช้งำนนี้ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงำนแก่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงำนต่อไป 
 

สิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 4 ระดับ ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลการประชุม/เลขานุการ 
คือ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยที่เป็นผู้จัดกำรกำรประชุม(เลขำที่ประชุม)ของคณะ/หน่วยงำน เป็นผู้จัดกำร 

ข้อมูล โดยสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำนกำรประชุมและข้อมูลสมำชิกภำยในระบบได้ รวมถึงออก
รำยงำนกำรประชุมได้ 

2. เจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน 
 คือ กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้คณะหรือผู้บันทึกของคณะ/หน่วยงำน Login ส ำเร็จ จะแสดงเฉพำะครั้งที่ประชุม 
และวำระที่คณะ/หน่วยงำนได้รับผิดชอบเสนอต่อที่ประชุมหรือระเบียบวำระที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถ
ค้นหำ, ดูข้อมูลวำระกำรประชุมรำยงำนกำรประชุมย้อนหลัง ที่รับผิดชอบได้ตำมครั้งที่ประชุมที่แสดง, ดูรำยงำนกำร
ประชุมตำมครั้งที่ประชุมซึ่งแสดงผลเป็นไฟล์ Excel และผ่ำนเว็บไซต์ และแก้ไข/เพ่ิมเติมรำยละเอียดของวำระที่เสนอ 
พร้อมแนบเอกสำรประกอบและลิงก์ประกอบเสร็จได้  
 3. คณะกรรมการ 
 คือ คณะกรรมกำรที่ประชุม โดยสำมำรถค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำนกำรประชุมภำยในระบบ,ร่ำงรำยงำนกำร
ประชุม และสถิติ/รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรได้ 
 4. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน 

คือ ผู้ใช้งำนที่เป็นทั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน สำมำรถจัดกำรข้อมูลได้ตำมสิทธิ์ของข้อ 2 
และ 3 ขำงต้น 
 

 แผนภาพระบบการประชุม 
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3 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 
กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ระบบสำมำรถเข้ำผ่ำนทำง URL : http://meeting.ubu.ac.th/  

 

 
ภำพที่ 1 หน้ำจอหลักของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://meeting.ubu.ac.th/
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4 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

ส าหรับผู้ดูแลการประชุม/เลขานุการ  
 

 เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำลักของผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรจะแสดงเมนูจัดกำรตำมสิทธิ์  

ภำพที่ 2 หน้ำจอหลักของผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำร 
 
การใช้งานเมนูจัดการต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อมูลปฏิทิน แสดงตำรำงปฏิทินกิจกรรมต่ำง ๆ 

 
ภำพที่ 3 ปฏิทินประชุม/กิจกรรมต่ำง ๆ 
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สืบค้นรายงานการประชุม แสดง/ค้นหำข้อมูลรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองทั้งหมด 

 
ภำพที่ 4 รำยงำนกำรประชุมทั้งหมด 
 

1. ผู้ใช้งาน เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ เพ่ือก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน 

 
ภำพที่ 5 เพ่ิม/บันทึกผู้ใช้งำนระบบ 
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6 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

2. ผู้เสนอเรื่อง เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ค้นหำ และลบข้อมูลผู้เสนอเรื่องวำระต่ำง ๆ ในกำรประชุมแต่ละครั้ง 

 
ภำพที่ 6 เพ่ิมผู้เสนอเรื่อง 
 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งปละอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ค้นหำ และลบข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่งปละอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ภำพที่ 7 เพ่ิมข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งปละอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

4. จัดการปฏิทินประชุม/กิจกรรม เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ค้นหำ และลบข้อมูลปฏิทิน/กำรประชุม 
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ภำพที่ 8 เพ่ิมข้อมูลปฏิทิน/กำรประชุม 
 

5. จัดการข้อมูลวาระ เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ลบข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุม และสำมำรถเพ่ิม ลบ เอกสำร
ประกอบและลิงก์ประกอบวำระได้ 
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8 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 9 หน้ำจัดกำรข้อมูลวำระ ระเบียบวำระกำรประชุม 
 

6. จัดการรายงานการประชุม เป็นกำรจัดกำรรำยงำนกำรประชุมแต่ละครั้งโดยสำมำรถเพ่ิม/แก้ไขมติที่ประชุม
ระหว่ำงด ำเนินกำรประชุม, ก ำหนดกำรเผยแพร่ที่ผ่ำนกำรรับรอง, เช็คสถำนะข้อมูลคณะกรรมกำรที่เข้ำร่วม
ประชุม, ก ำหนดเปิด/ปิดให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนจัดกำรข้อมูลระเบียบวำระ, เพ่ิม/ลบร่ำงรำยงำนกำรประชุม,
ก ำหนดสถำนะเปิด/ปิดให้คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม  และแสดงรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุม
ที่เป็น PDF ไฟล์และแสดงรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุมผ่ำนเว็บเป็นตำงรำง Excel ได้ 
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9 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 10 หน้ำจัดกำรรำยงำนกำรประชุม 
 

7. จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน/สมำชิกโดยสำมำรถแก้ไข ชื่อ-สกลุ, ชื่อเข้ำระบบ, 
ต ำแหน่ง, คณะ/สังกัด,รหัสผ่ำน, ก ำหนดระดับสิทธิ์ และต ำแหน่งกำรประชุมได้ 
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10 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 11 จัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน 
 

8. Logout คลิก Logout ออกจำกระบบทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่ต้องกำรใช้งำนระบบ 
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11 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน 
 
 เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำหลักของเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำนจะแสดงเมนูจัดกำรข้อมูลตำม
สิทธิ์ 
 

 
ภำพที่ 1 หน้ำจอหลักเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน 
 
การใช้งานเมนูจัดการหลัก ๆ ดังนี้ 
 

1. วาระการประชุมของหน่วยงาน แก้ไขข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุม และสำมำรถเพ่ิม ลบ เอกสำรประกอบ
และลิงก์ประกอบระเบียบวำระของหน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือมอบหมำยได้ หำกผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำร
ปิดสถำนกำรณ์ให้เพ่ิม/แก้ไขระเบียบวำระกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำนจะไม่สำมำรถเพ่ิม/แก้ไข
ระเบียบวำระและเอกสำรประกอบนั้น ๆ ได้ 

1.1 คลิก  ที่ช่องระเบียบวำระกำรประชุม เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม  

 
ภำพที่ 2 แสดงระเบียบวำระกำรประชุม 
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12 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

1.2 คลิก  หน้ำระเบียบวำระของครั้งที่ประชุมเม่ือมีกำรเปิดให้แก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้ ที่ช่อง
รำยละเอียดระเบียบวำระ เพ่ือแก้ไขรำยละเอียดวำระกำรประชุมที่เสนอหรือได้รับมอบหมำยของหน่วยงำน 

 
ภำพที่ 3 เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมของหน่วยงำน 
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13 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 

1.3 คลิก  หน้ำระเบียบวำระของครั้งที่ประชุมเมื่อมีกำรเปิดให้แก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้ ที่ช่อง
รำยละเอียดระเบียบวำระ เพ่ือเพ่ิมเอกกระสำรประกอบระเบียบวำระ  

 
ภำพที่ 4 เพ่ิมเอกสำรประกอบระเบียบวำระ 

 

          1.4 คลิก  ที่ช่องเอกสำรประกอบ เพ่ือแก้ไขเอกสำรประกอบระเบียบ
วำระนั้น ๆ  

 
ภำพที่ 5 แก้ไขเอกสำรประกอบระเบียบวำระ 

 

          1.5 คลิก  ที่ช่องเอกสำรประกอบ เพ่ือลบเอกสำรประกอบวำระนั้น ๆ 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

14 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

2. มติทีป่ระชุมของหน่วยงาน แสดงรำยงำนมติที่ประชุมแต่ละระเบียบวำระของหน่วยงำนที่เสนอหรือรับผิดชอบ
ทั้งหมด 

 
ภำพที่ 6 รำยงำนวำระกำรประชุม 
 

3. สถิติวาระการประชุมประจ าปี แสดงรำยงำนระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอหรือรับผิดชอบของกำรประชุม
คณะกรรมกำรนั้น ๆ ประจ ำปี ของคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน  

 

 
ภำพที่ 10 รำยงำนวำระประชุมของคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนประจ ำปี 
 

4. Logout คลิก Logout ออกจำกระบบทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่ต้องกำรใช้งำนระบบ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

15 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 

ส าหรับคณะกรรมการ 
 
 เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำหลักของคณะกรรมกำรจะแสดงเมนูจัดกำรข้อมูลตำมสิทธิ์ 
 

 
ภำพที่ 1 หน้ำจอหลักคณะกรรมกำร 
 
การใช้งานเมนูจัดการหลัก ๆ ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลวาระการประชุม สำมำรถคลิกดูข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมแต่ละครั้งได้ และสำมำรถเพ่ิม แก้กำร
รับรองรำยงำนกำรประชุมได้เมื่อผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนั้น ๆ เปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำน
กำรประชุม  

1.1 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วของครั้ง
นั้น ๆ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

16 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 2 แสดงรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองเป็น PDF ไฟล์ 

 1.2 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม 

 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

17 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

ภำพที่ 3 แสดงระเบียบวำระกำรประชุมบนเว็บ 
 

1.3 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุมแบบตำรำง  

 
ภำพที่ 4 ดูระเบียบวำระกำรประชุมแบบตำรำงบนเว็บ 
 

1.4 คลิก  ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ เพ่ือท ำกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนั้น ๆ 
 

 
ภำพที่ 5 หน้ำให้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

18 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

1.4.1 หำกเลือก รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข จะแสดง  
ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ ของกำรประชุมครั้งนั้น ๆ 
 
 

1.4.2 หำกต้องกำรแก้ไขกำรรับรำยงำนกำรประชุม คลิก  ที่อยู่ข้ำง ๆ ผลจำกกำรเลือกแล้วในช่องรับรอง
รำยงำนฯ 

 

 
ภำพที่ 6 หน้ำแก้ไขกำรรับรำยงำนกำรประชุม 
 

1.4.3 หำกเลือก รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยมีกำรแก้ไข จะแสดง 

 ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ ของกำรประชุมครั้งนั้น ๆ แล้ว

คลิกท่ี  เพ่ือเข้ำไปเลือกแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลระเบียบวำระท่ีต้องกำรแก้ไข โดย
คณะกรรมกำรสำมำรถคลิกแก้ไขระเบียบวำระได้ตลอดในช่วงเวลำที่ผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรนั้น ๆ เปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุมอยู่ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

19 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 7 หน้ำแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลระเบียบวำระที่ต้องกำรแก้ไข 
 

1.4.4 เมื่อผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนั้น ๆ ปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม จะแสดง 

 ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ และสำมำรถคลิกดูผลกำรรับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งนั้น ๆ ผ่ำนเว็บได ้



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

20 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 8 หน้ำผลกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

2. Logout คลิก Logout ออกจำกระบบทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่ต้องกำรใช้งำนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

21 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

ส าหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน 
 
 เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำหลักของคณะกรรมกำรจะแสดงเมนูจัดกำรข้อมูลตำมสิทธิ์ โดยมีสิทธิ์
ในกำรจัดกำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน เป็นกำรรวมเมนูสิทธิ์นั้นเอง 
 

 
ภำพที่ 1 หน้ำจอหลักคณะกรรมกำร 
 
การใช้งานเมนูจัดการหลัก ๆ ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลวาระการประชุม เป็นสิทธิ์คณะกรรมกำร สำมำรถคลิกดูข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมแต่ละครั้งได้ 
และสำมำรถเพ่ิม แก้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมได้เมื่อผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนั้น ๆ 
เปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม  

1.1 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วของครั้ง
นั้น ๆ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

22 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 2 แสดงรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองเป็น PDF ไฟล์ 

 1.2 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม 

 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

23 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

ภำพที่ 3 แสดงระเบียบวำระกำรประชุมบนเว็บ 
 

1.3 คลิก  ที่ช่องรำยละเอียด เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุมแบบตำรำง  

 
ภำพที่ 4 ดูระเบียบวำระกำรประชุมแบบตำรำงบนเว็บ 
 

1.4 คลิก  ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ เพ่ือท ำกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนั้น ๆ 
 

 
ภำพที่ 5 หน้ำให้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

24 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

1.4.1 หำกเลือก รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข จะแสดง  
ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ ของกำรประชุมครั้งนั้น ๆ 
 
 

1.4.2 หำกต้องกำรแก้ไขกำรรับรำยงำนกำรประชุม คลิก  ที่อยู่ข้ำง ๆ ผลจำกกำรเลือกแล้วในช่องรับรอง
รำยงำนฯ 

 

 
ภำพที่ 6 หน้ำแก้ไขกำรรับรำยงำนกำรประชุม 
 

1.4.3 หำกเลือก รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยมีกำรแก้ไข จะแสดง 

 ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ ของกำรประชุมครั้งนั้น ๆ แล้ว

คลิกท่ี  เพ่ือเข้ำไปเลือกแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลระเบียบวำระท่ีต้องกำรแก้ไข โดย
คณะกรรมกำรสำมำรถคลิกแก้ไขระเบียบวำระได้ตลอดในช่วงเวลำที่ผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรนั้น ๆ เปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุมอยู่ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

25 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 7 หน้ำแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลระเบียบวำระที่ต้องกำรแก้ไข 
 

1.4.4 เมื่อผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนั้น ๆ ปิดสิทธิ์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม จะแสดง 

 ที่ช่องรับรองรำยงำนฯ และสำมำรถคลิกดูผลกำรรับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งนั้น ๆ ผ่ำนเว็บได ้



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

26 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 8 หน้ำผลกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

2. วาระการประชุมของหน่วยงาน เป็นสิทธิ์เจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน สำมำรถแก้ไขข้อมูลระเบียบวำระกำร
ประชุม และสำมำรถเพ่ิม ลบ เอกสำรประกอบและลิงก์ประกอบระเบียบวำระของหน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือ
มอบหมำยได้ หำกผู้ดูแลกำรประชุม/เลขำนุกำรปิดสถำนกำรณ์ให้เพ่ิม/แก้ไขระเบียบวำระกำรประชุม 
เจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำนจะไม่สำมำรถเพ่ิม/แก้ไขระเบียบวำระและเอกสำรประกอบนั้น ๆ ได้ 

2.1 คลิก  ที่ช่องระเบียบวำระกำรประชุม เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม  



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

27 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 9 แสดงระเบียบวำระกำรประชุม 

2.2 คลิก  หน้ำระเบียบวำระของครั้งที่ประชุมเม่ือมีกำรเปิดให้แก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้ ที่ช่อง
รำยละเอียดระเบียบวำระ เพ่ือแก้ไขรำยละเอียดวำระกำรประชุมที่เสนอหรือได้รับมอบหมำยของหน่วยงำน 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

28 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 10 เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมของหน่วยงำน 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

29 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

2.3 คลิก  หน้ำระเบียบวำระของครั้งที่ประชุมเมื่อมีกำรเปิดให้แก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้ ที่ช่อง
รำยละเอียดระเบียบวำระ เพ่ือเพ่ิมเอกกระสำรประกอบระเบียบวำระ  

 
ภำพที่ 11 เพ่ิมเอกสำรประกอบระเบียบวำระ 

 

           2.4 คลิก  ที่ช่องเอกสำรประกอบ เพ่ือแก้ไขเอกสำรประกอบระเบียบ
วำระนั้น ๆ  

 
ภำพที่ 12 แก้ไขเอกสำรประกอบระเบียบวำระ 

 

          2.5 คลิก  ที่ช่องเอกสำรประกอบ เพ่ือลบเอกสำรประกอบวำระนั้น ๆ 
 

3. มติทีป่ระชุมของหน่วยงาน แสดงรำยงำนมติที่ประชุมแต่ละระเบียบวำระของหน่วยงำนที่เสนอหรือรับผิดชอบ
ทั้งหมด 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

30 คู่มือการใชง้านระบบบริหารการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (E-meeting UBU) 

 
ภำพที่ 13 รำยงำนวำระกำรประชุม 
 

4. Logout คลิก Logout ออกจำกระบบทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่ต้องกำรใช้งำนระบบ 
 


