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 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  การจัดการวาระการประชุม ระบบ e-meeting 
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล 

โดย วารุณี  ศรีนาค เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล 

ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 
1 เข้าระบบ e-meeting 

1.1 คลิก CMU OAuth Sign in 

 
1.2 Key e-mail account / password 

 
1.3 คลิก Sign in 

 
1.4 คลิกเข้าสู่ระบบ  

 

2 ด าเนินการในส่วนของ ส่วนการจัดการข้อมูล ดังนี้ 
2.1 เลือก การจัดการการประชุม – การประชุม 

 
2.2 เลือก การประชุม / ปีที่ประชุม / ครั้งที่ประชุม / วันที่
ประชุม / เวลาเริ่มการประชุม / เวลาสิ้นสุดการประชุม / 
อาคารที่ประชุม / ห้องที่ประชุม 

ขั้นตอนนี้ – ให้ เลขานุการ      
การประชุมเป็นผู้ก าหนด การ
ประชุม เท่านั้น 
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
2.3 คลิก ในกล่อง ก าหนดให้เป็นการประชุมปัจจุบัน 
2.4 กดปุ่ม บันทึก 

3 ขั้นตอนการจัดการประชุม – วาระการประชุม 
3.1 เลขานุการเตรียมไฟล์ WORD ระเบียบวาระการประชุม 
3.2 copy ไฟล์ WORD ลงระบบ  ดังนี้ 
     3.2.1 เลือก การจัดการการประชุม – วาระการประชุม 

 
     3.2.2 เลือก ปีที่ประชุม / การประชุม 

 
     3.2.3 Paste ลงในกล่อง รายละเอียดวาระการประชุม * 

 
     3.2.3 กด Ctrl + V  และกด Enter 
     3.2.4 กดปุ่ม ตกลง 
 
 
  

ขั้นตอนนี้ – ให้ เลขานุการ      
การประชุมเป็นผู้ก าหนด เป็น
เบื้องต้น  
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
     3.2.5 กดปุ่ม บันทึก 

  
     3.2.6 จะปรากฏระเบียบวาระการประชุมด้านบนกล่อง 
รายละเอียดวาระการประชุม * 

 
 3.3 กรณี ประสงค์จะเพ่ิมหัวข้อ วาระการประชุม ดังนี้ 

     3.3.1 key ข้อความแทรกตามหัวข้อระเบียบวาระ ในกล่อง
รายละเอียดวาระการประชุม * และกดปุ่ม บันทึก ทุกครั้งที่มี
การเพ่ิมข้อความ (กรณี ต้องการยกเลิกวาระ ให้ท าแถบคลุม
ข้อความ / กด delete และ กดปุ่ม แก้ไข ทุกครั้ง) 
 
 

ขั้นตอนนี้ Admin ทุกท่าน 
สามารถด าเนินการได้เอง 
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
4 ขั้นตอนการเตรียมรายละเอียดวาระการประชุม (เมื่อมีหัวข้อ

ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว)  ด าเนินการดังนี้ 
4.1 เตรียมไฟล์ WORD รูปแบบ “เอกสารประกอบการประชุม” 

 
4.2 พิมพ์รายละเอียดวาระการประชุม ลงในฟอร์ม รูปแบบ 
“เอกสารประกอบการประชุม” 

 
 
 

 

Key ข้อความ 
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 
4.3 Save file เป็น PDF  เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอก าหนด 
ดังนี้ 
     4.3.1 วาระ ให้ก าหนดเป็น no. ตามด้วยเลขวาระ เช่น 
no.2 (เรื่องรับรองรายงานการประชุม) 
     4.3.2 เอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ก าหนดเป็น 
doc._ตามด้วยเลขเอกสารที่แนบ เช่น doc._2.1 (เป็นเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 2 ฉบับที่ 1) 
    4.3.3 กรณี จ าเป็นต้องแก้ไขไฟล์ การ save ต้องไม่ใช้ชื่อเดิม 
เพราะระบบจะจ าไฟล์เดิม ให้เลี่ยงเป็น no.2_edit หรือ 
no.2_1 เป็นต้น 

5 ขั้นตอนการเพ่ิมรายละเอียดวาระการประชุมในระบบ e-
meeting ด าเนินการในส่วนของ ส่วนการจัดการข้อมูล ดังนี้ 
5.1 เลือก Upload File – เอกสารประกอบ 
5.2 เลือกการประชุม  

 
5.3 กดปุ่ม เลือกไฟล์ (ท่ีเตรียมไว้เป็นไฟล์ PDF) ได้ไม่เกิน 5 
ไฟล์ต่อครั้ง 

 
5.4 กดปุ่ม Upload 
5.5 จะปรากฏรายชื่อไฟล์ที่ Upload แล้วด้านล่าง  
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 
(กรณี ต้องการยกเลิก/แก้ไข ไฟล์แนบ แนะน าให้ ท าการลบไฟล์  
โดยการ คลิก ในกล่องหน้าชื่อไฟล์นั้นๆ และกดปุ่ม ลบไฟล์ เพ่ือ
ไม่ให้เป็นขยะ) 

 
 
5.6 เมื่อ Upload File เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก การจัดการการ
ประชุม – วาระการประชุม / เลือกปีทีป่ระชุม / เลือกการ
ประชุม 

 
 

 
 
 
5.7 ท าแถบคลุมไฟล์ที่ Upload / คลิกขวาเพ่ือคัดลอก 
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
5.8 ท าแถบคลุมระเบียบวาระที่ต้องการแนบไฟล์ที่เลือก ใน
กล่อง รายละเอียดวาระการประชุม * 

 
5.9 คลิกท่ีสัญลักษณ์ โซ่ จะปรากฏกล่อง ลิงค์เชื่อมโยงเว็บ 
อีเมล์ รูปภาพ / เลือก รายละเอียด คลิกขวาในกล่องที่อยู่อ้างอิง 
เพ่ือวางลิงค์    

 
เลือก การเปิดหน้าลิงค์ / เลือก New Window (_blank) /   
กดปุ่ม ตกลง 
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ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
 
 

 
กดปุ่ม แก้ไข (ด้านล่างกล่อง รายละเอียดวาระการประชุม *) 
5.10 ตรวจสอบข้อมูล โดยการคลิก ระเบียบวาระที่ได้
ด าเนินการ  บนกล่อง รายละเอียดวาระการประชุม *ว่าไฟล์
สอดคล้อง และถูกต้อง 

 
 
 
 

 5.11 กรณี ต้องการยกเลิกแก้ไข Link ให้ท าแถบคลุมส่วนที่
ต้องการยกเลิก แล้วคลิกสัญลักษณ์โซ่ที่มีเครื่องหมาย X  
จากนั้น กดปุ่ม แก้ไข 

 

2 



9 
 

ที ่ ขั้นตอน หมายเหตุ 

 
 

6 ขั้นตอนการเพ่ิมเอกสารประกอบการประชุมในระบบ e-
meeting ด าเนินการในส่วนของ ส่วนการจัดการข้อมูล 
เช่นเดียวกันกับข้อ 5 

 

7 Logout  เมื่อออกจากระบบ  
 

 ข้อตกลง การด าเนินการ 
1 รูปแบบอักษรวาระการประชุม  Font : TH SarabunIT๙   / size 16 
2 ค าลงท้ายวาระ 

2.1 ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องแจ้งที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ 
2.2 ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงาน
การประชุม 
2.3 ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
 
 
 
 
 
2.4 ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
2.5 ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ  

 
ใช้ข้อความ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
ใช้ข้อความ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
ใช้ข้อความ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (กรณี
แจ้งเพ่ือทราบ) หรือ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา (กรณีเสนอเพ่ือพิจารณา) หรือ จึงขอ
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณา (กรณี
เสนอเพ่ือทราบและพิจารณา) 
 
ใช้ข้อความ  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ใช้ข้อความ  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (กรณี
แจ้งเพ่ือทราบ) หรือ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา (กรณีเสนอเพ่ือพิจารณา) หรือ จึงขอ
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณา (กรณี
เสนอเพ่ือทราบและพิจารณา) 
 

1 

3 
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 ข้อตกลง การด าเนินการ 
3 จบวาระด้วยข้อความ เอกสารประกอบ        ✓  มี     ไม่มี 

หรือ 
เอกสารประกอบ             มี     ✓  ไม่มี 

 


