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ค าน า 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 และรวบรวมไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยได้ผ่านความเห็นชอบตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
เรียบร้อยแล้ว และให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนสารบรรณ
และนิติการ จึงได้เห็นชอบการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายผลผลิตการจัดการ
ความรู้ คือ องค์ความรู้  “การจัดประชุมรูปแบบ E-meeting” ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นการกล่าวถึง
ขั้นตอนการจัดประชุมโดยใช้ระบบ E-meeting 

 ส่วนสารบรรณและนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการจัดประชุมรูปแบบ E-meeting” ที่ได้
จัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม ทีไ่ดน้ าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงยังลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาการท างาน 
และท าให้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
 

               
(นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบรุี) 
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คู่มือ 
การจัดประชุมรูปแบบ E-meeting 

 
 หัวใจส ำคัญของกำรด ำเนินงำนประชุม คือ กำรบริหำรจัดกำรประชุมตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม ระหว่ำง
ประชุม จนถึงกำรบันทึกสำระส ำคัญของกำรประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงประเด็น และสำมำรถแจ้ง
รำยละเอียดข้อมูลที่ส ำคัญของกำรประชุมไปยังผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ภำยหลังจำกสิ้นสุดกำรประชุม 
เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนตำมมติที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้จัดกำรประชุมต้องด ำเนินกำร 
ตำมแผนงำนที่ก ำหนด คือ กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม ด ำเนินกำรจัดประชุม 
และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม ซึ่งจำกกระบวนกำรที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น  หำกมีผู้เข้ำร่วมประชุม  
50 คน จะเห็นได้ว่ำแต่เดิมนั้นต้องใช้กระดำษจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 รีม หรือ 500 แผ่น จนถึง 5 รีม หรือ 
2,500 แผ่น ในกำรผลิตเอกสำรตั้งแต่กำรยกร่ำงเอกสำรจนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประชุม มีควำม
สิ้นเปลืองทรัพยำกรและต้นทุนในกำรจัดกำรประชุมที่มำกจนเกินไปในกำรประชุมแต่ละครั้ง ดังนั้น  
จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ลดต้นทุนและประหยัดทรัพยำกร 
จึงได้เกิดเป็นระบบกำรจัดประชุมรูปแบบ E-meeting ขึ้นมำ ซึ่งพัฒนำโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 
 กำรจัดประชุมรูปแบบ E-meeting เป็นระบบที่น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรประชุม เริ่มตั้งแต่กำรจัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม กำรน ำเรื่องที่เสนอ
เข้ำสู่วำระต่ำงๆ ตำมระเบียบปฏิบัติของมหำวิทยำลัยในกำรประชุมแต่ละครั้ง และกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมดูวำระกำรประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และในระหว่ำง
ด ำเนินกำรประชุมผ่ำนทำงหน้ำจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ 
 ระบบ E-meeting เป็นระบบจัดกำรกำรประชุมเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถพิจำรณำเอกสำร
ประกอบกำรประชุมผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต โดยผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งำนระบบจะมี Username และ Password 
เพ่ือเข้ำสู่ระบบที่ตนเองมีสิทธิ์เข้ำถึงในแต่ละกำรประชุมที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดกำรสิทธิ์กำรเข้ำถึงไว้  
โดยผู้ใช้งำนระบบจะสำมำรถเรียกดูข้อมูลประกอบกำรประชุมที่ปรับปรุงได้ตลอดเวลำเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือเอกสำรมีกำรปรับปรุงผู้จัดกำรประชุมไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสำรใหม่ในทุกๆ ครั้ง อีกท้ังหำกต้องกำรสั่งพิมพ์
เอกสำรออกจำกระบบก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือพัฒนำเป็นระบบจัดกำรกำรประชุม  
E -meeting ก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรประชุมอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถ
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถเรียกดูวำระกำรประชุมย้อนหลังได้ อีกทั้งยังท ำให้เกิดกำร
ประหยัดระยะเวลำ อัตรำก ำลัง ทรัพยำกรกระดำษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งมหำวิทยำลัยจะต้อง
จ่ำยงบประมำณจ ำนวนไม่น้อยในกำรประชุมแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้น ำ
ระบบกำรประชุม E-meeting มำใช้กับกำรประชุมของหน่วยงำนแล้ว ดังนั้น เมื่อทรำบถึงประโยชน์ 
ที่จะได้รับจำกระบบ E-meeting แล้ว งำนประชุมและช่วยนักบริหำร ส่วนสำรบรรณและนิติกำร จึงขอสรุป
กำรใช้งำนระบบ E-meeting โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กำรใช้งำนส ำหรับผู้จัดกำรประชุม และกำรใช้งำน
ส ำหรับผู้เข้ำประชุม ดังนี้ 
  



หน้ำ 2 

การใช้งานส าหรับผู้จัดการประชุม 
 

 ผู้จัดกำรประชุม คือ ผู้ก ำหนดเรื่องประชุม วำงก ำหนดกำรประชุม ก ำหนดตัวผู้เข้ำประชุม และ
เตรียมกำรบันทึกผลกำรประชุม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของกำรประชุมนั้น ๆ และในฝ่ำย
เลขำนุกำรจะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่กำรประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม
และบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-meeting 
 
 
การก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

 กำรจัดประชุมรูปแบบ E-meeting เป็นระบบประชุมอิเล็คทรอนิกส์ที่พัฒนำโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และท ำหน้ำที่เป็นผู้ที่ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงประเภทของข้อมูลของผู้ใช้ระบบ (User) ดังนั้น เมื่อหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่งได้ก ำหนดผู้ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-meeting 
แล้ว ต้องประสำนแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบให้เป็นระดับ Admin ของ
หน่วยงำน โดยทั่วไปจะก ำหนด Username เป็นรหัสพนักงำน และ Password เป็นตัวเดียวกันกับกำรเข้ำ 
ใช้งำนจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) 
 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ ขอให้ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์คอมเตอร์เพ่ือตรวจสอบกำรเข้ำ
ใช้งำน โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ 
 นำยณัฐวัฒน์ สุวรรณไตรย์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
 อีเมล : nattawat@sut.ac.th โทรศัพท ์4802 โทรสำร 4790 
 
 
การเปิด Browser 

 ระบบ E-meeting สำมำรถใช้งำนได้โดยเปิดจำก 2 Browser ได้แก่ 
 

IE : Internet Explorer 

 

 
 

หรือ 

Firefox 

 

 
 และเข้ำที่ Website -> boffice.sut.ac.th/emeeting 
  

mailto:nattawat@sut.ac.th


หน้ำ 3 

การเข้าระบบ E-meeting 

 เข้ำระบบด้วย Username (รหัสพนักงำน) และ Password (รหัสเข้ำ E-mail) 
 

 
 

 

การใช้งานระบบ E-meeting 

 เมื่อเข้ำระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏเมนูที่ด้ำนซ้ำย และรำยกำรหัวข้อกำรประชุม ประจ ำเดือน  
ที่ด้ำนขวำ 
 

 
 
  



หน้ำ 4 

1. ก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบประชุม โดยด ำเนินกำรครั้งแรกครั้งเดียว ก่อนสร้ำงวำระกำรประชุม ได้แก่ 
 
 1) ก ำหนดค่ำเริ่มต้นของระบบประชุม “ประเภทกรรมกำร” 

  คลิก สร้ำงวำระ -> ประเภทกรรมกำร 
 

 
 
  หน่วยงำนควรก ำหนดค่ำเริ่มต้นประเภทกรรมกำร เช่น ประธำนคณะกรรมกำร คณะท ำงำน 
คณะอนุกรรมกำร 
 
 2) ก ำหนดค่ำเริ่มต้นของระบบประชุม “ประเภทกำรประชุม” 

  คลิก สร้ำงวำระ -> ประเภทกำรประชุม 
 

 

1. สร้างวาระ 

2. ประเภทกรรมการ 

1. สร้างวาระ 

2. ประเภทการประชุม 



หน้ำ 5 

 
  หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดค่ำเริ่มต้นของประเภทกำรประชุมได้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
หน่วยงำน และกำรสร้ำงประเภทกำรประชุมจะสัมพันธ์กับรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมใน Template ที่สร้ำงไว้ 
(รำยละเอียดจะกล่ำวต่อไปในข้อ 4.) 
 
 3) ก ำหนดค่ำเริ่มต้นของระบบประชุม “ประเภทวำระกำรประชุม” 

  คลิก สร้ำงวำระ -> ประเภทวำระกำรประชุม 
 

 
 
  หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดค่ำเริ่มต้นของประเภทวำระกำรประชุมได้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
หน่วยงำน ซ่ึงแต่ละหนว่ยงำนอำจมีจ ำนวนวำระไม่เท่ำกัน 
 
  

1. สร้างวาระ 
2. ประเภทวาระการประชุม 
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2. การสร้างวาระการประชุม 
 

  ก่อนกำรสร้ำงวำระกำรประชุม ต้องจัดเตรียมเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมให้เรียบร้อยก่อน  
โดยจัดท ำในโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel หรือ Microsoft PowerPoint ตำมควำม
เหมำะสมของกำรน ำเสนอ ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย วำระน ำ และเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

  โดยส่วนใหญ่กำรจัดท ำวำระน ำจะท ำในโปรแกรม Word เพรำะสำมำรถคัดลอกไปวำงในช่อง 
“รำยละเอียด” ของระบบได้ และยังสำมำรถจัดรูปแบบโดยใช้แถบเครื่องมือของระบบได้ตำมควำมต้องกำร  
 

 
 

  ส ำหรับเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม สำมำรถจัดท ำ ในโปรแกรม Word Excel หรือ 
PowerPoint แต่มักเกิดปัญหำในกำรน ำเสนอ เนื่องจำกอำจมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรจัดวำงรูปแบบ จึง
นิยมใช้เป็นไฟล์ PDF มำกกว่ำ ซึ่งวิธีกำรแนบไฟล์จะกล่ำวไว้ในหัวข้อกำรแนบไฟล์ประกอบวำระกำรประชุม 
 

 
 

รายละเอียด 

วาระน า 

เอกสารประกอบวาระ 
ใช้ไฟล์ PDF 
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  เมื่อจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว 

  คลิก สร้ำงวำระ -> สร้ำงวำระกำรประชุม 
 

 
 
  กรอกข้อมูลตำมหัวข้อที่จ ำเป็นในระบบ หลังจำกนั้น คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 
 

 
 
  

1. สร้างวาระ 2. สร้างวาระการประชุม 

คลิกเพิ่มข้อมูล 
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  เมื่อกรอกข้อมูลและเพ่ิมข้อมูลในระบบแล้ว 
  จะปรำกฏข้อมูลดังภำพ เลือก “สร้ำงวำระ” เพ่ือกรอกข้อมูลแต่ละวำระ 
 

 
 
 

 
 
  รำยละเอียดข้อมูลวำระสำมำรถส ำเนำข้อมูลจำกไฟล์เวิร์ดมำวำงในส่วนของรำยละเอียดข้อมูลได้ 
 
  

คลิกสร้างวาระ 

1. เลือกประเภทวาระการประชุม 
2. เลือกระเบียบวาระ 

3. เลือกวาระ 
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  เมื่อกรอกข้อมูลต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว คลิก Submit เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
  

คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล 
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3. การแนบไฟล์ประกอบวาระการประชุม 
 
  กรณีแนบไฟล์เดียว คลิก “Browse…” 
 

 
 
 กรณีแนบไฟล์มำกกว่ำ 1 ไฟล์ คลิก “Multi Select Files” จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ ดังภำพ 
 

 

แนบมากกว่า 1 ไฟล์ 
(ให้ต้ังชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ) 

แนบไฟล์เดียว 

1. เลือกไฟล์ที่จะแนบ 

2. เลือกคลิกดูข้อมูล 

3. ข้อมูลไฟล์ที่แนบ 
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  ปิดหน้ำจอ Multi Select Files แล้วคลิก Submit ที่วำระ จะปรำกฏดังภำพ 
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4. การเตรียมข้อมูลผู้เข้าประชุม 
 
  คลิก สร้ำงวำระ -> สร้ำงวำระกำรประชุม -> เลือก “เพ่ิมกรรมกำร” 
 

 
 
  จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ 
 

 
 
  เลือก “Template” จะปรำกฏดังภำพ เพิ่มข้อมูลผู้เข้ำประชุมตำมล ำดับที่เตรียมไว้ โดยพิมพ์อักษรใด
อักษรหนึ่งของชื่อ เช่น จะเพ่ิมชื่อ “มัณฑนำ ศรีรำง” ให้พิมพ์ “มัณ” ระบบจะตรวจสอบให้ว่ำมีชื่อ “มัณ”  
มีจ ำนวนเท่ำใด หำกใน List มีจ ำนวนมำกเกินไปอำจระบุ “มัณฑนำ” จ ำนวนรำยชื่อจะปรำกฏ List ชื่อที่เลือก 
หลังจำกนั้น เลือกชื่อท่ีต้องกำรจำก List โดยเลื่อนแถบสีไปคลิกที่ชื่อที่ต้องกำร 
 

คลิกเพิ่มกรรมการ 

คลิก Template 
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  เพ่ิมรำยชื่อผู้เข้ำประชุมไปจนถึงผู้เข้ำประชุมล ำดับสุดท้ำย แล้วกด Save แล้วกดข้ันตอนที่ 1 เพื่อ
ส ำเนำข้อมูลผู้เข้ำร่วมประชุม หลังจำกนั้นให้กด Next จำกขั้นตอนที่ 1 จนถึงขั้นตอนสุดท้ำย ถือเป็นอันเสร็จ
สิ้นกำรเตรียมข้อมูลผู้เข้ำประชุม 

หมายเหตุ: 1. ต้องเลือกรำยชื่อผู้เข้ำประชุมจำก List เท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นกำรดึงข้อมูลมำจำกฐำนข้อมูล 
  ที่ก ำหนดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 2. กำรสร้ำง Template จะมีประโยชน์อย่ำงมำก ท ำให้ไม่ต้องพิมพ์รำยชื่อใหม่ทุกครั้ง 
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5. การตรวจสอบและเข้าดูวาระการประชุม 
 
  เข้ำระบบด้วย Username และ Password จะปรำกฏหัวข้อประชุมตำมภำพ ทั้งนี้ ต้องสร้ำงวำระ
กำรประชุมและเพ่ิมรำยชื่อผู้เข้ำประชุมให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสำมำรถมองเห็นหัวข้อกำรประชุมได้ 
 

 
 
  คลิกท่ีกำรประชุมที่ร่วมประชุม เพ่ือดูวำระกำรประชุม 
 

 
  

วาระท้ังหมด 

รายละเอียดวาระ 
การประชุมทั้งหมด รายละเอียดวาระ 1-5 
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  ด้ำนล่ำงระเบียบวำระกำรประชุมหน้ำแรก จะปรำกฏรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งหมด 
 

 
 
  เมื่อคลิกดรูำยละเอียดแต่ละวำระกำรประชุม จะปรำกฏรำยละเอียดตำมตัวอย่ำงดังภำพ 
 

 
 
  

เลือกวาระที่ 1-5 
เพื่อแสดงรายละเอียด 

เอกสารแนบ 



หน้ำ 16 

6. การแก้ไขข้อมูลการประชุม 
 
  คลิก สร้ำงวำระ -> สร้ำงวำระกำรประชุม 
 

 
 
 

 
 
  จะปรำกฏข้อมูลรำยละเอียดที่เพ่ิมไว้แล้ว 
  

คลิกทีส่ัญลักษณ์ดินสอ 

1. สร้างวาระ 2. สร้างวาระการประชุม 
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  แก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำร แล้วคลิก “แก้ไข” 
 

 
 
 
  

คลิกแก้ไข 
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7. การแก้ไขข้อมูลวาระการประชุม 
 
  คลิก สร้ำงวำระ -> สร้ำงวำระกำรประชุม 
 

 
 
 

 
 
  

1. สร้างวาระ 2. สร้างวาระการประชุม 

3. สร้างวาระ 
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  จะปรำกฏหน้ำจอขึ้นมำดังภำพ 
 

 
 
  หำกต้องกำร “แก้ไข” วำระใด ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดินสอ และหำกต้องกำร “ลบ” วำระใด ให้คลิกที่
สัญลักษณ์ถังขยะ 
 
  

คลิกเมื่อต้องการแก้ไข 

คลิกเมื่อต้องการลบ 
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การใช้งานส าหรับผู้เข้าประชุม 
 
 กำรจัดกำรประชุมภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีส่วนมำกเป็นกำรจัดประชุมในลักษณะของ
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และกำรประชุมหำรือของผู้บริหำรทุกระดับ และในปัจจุบัน
หน่วยงำนส่วนใหญ่มักเลือกด ำเนินกำรจัดกำรประชุมในรูปแบบของ E-meeting เพรำะมีควำมสะดวก 
ทั้งผู้จัดกำรประชุมซึ่งสำมำรถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลำ และผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลระเบียบวำระ 
กำรประชุมที่อัพเดทได้ตลอดเวลำเช่นกัน 

 เมื่อมีกำรก ำหนดจัดกำรประชุมข้ึน ผู้จัดกำรประชุมซึ่งส่วนมำกแล้วจะด ำเนินกำรในฐำนะเลขำนุกำร
ของกำรประชุมนั้นๆ จะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุข้อควำมในหนังสือว่ำเป็น 
กำรจัดประชุมแบบ E-meeting และสำมำรถศึกษำรำยละเอียดระเบียบวำระประชุมล่วงหน้ำได้ที่ 
http://boffice.sut.ac.th/emeeting และด ำเนินกำรสร้ำงระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมบันทึกรำยชื่อ 
ผู้เข้ำประชุมลงในระบบตำมแผนกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำประชุมจึงจะสำมำรถเข้ำระบบ E-meeting เพ่ือศึกษำ
รำยละเอียดได้ งำนประชุมและช่วยนักบริหำร ส่วนสำรบรรณและนิติกำร จึงขอสรุปกำรใช้งำนระบบ  
E-meeting ส ำหรับผู้เข้ำประชุม ดังนี้ 
 
 
การเปิด Browser 

 ผู้ เข้ำประชุมเปิด Browser IE หรือ Firefox และเข้ำไปที่  http://boffice.sut.ac.th/emeeting จะ
ปรำกฏหน้ำจอดังภำพด้ำนล่ำง 

 
 
  

http://boffice.sut.ac.th/emeeting
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การเข้าระบบ E-meeting 

 เข้ำระบบด้วย Username (รหัสพนักงำน) และ Password (รหัสเข้ำ E-mail) 

 

 เมื่อเข้ำระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏเมนู “รำยกำรหัวข้อกำรประชุม” ประจ ำเดือน และคลิกที่ 
กำรประชุมที่ร่วมประชุม เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม 

 
  

เข้าใช้งานระบบ 
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การใช้งานระบบ E-meeting 

 เมื่อคลิกที่กำรประชุมที่ร่วมประชุม เพ่ือดูระเบียบวำระกำรประชุม หน้ำจอจะปรำกฏระเบียบวำระ
กำรประชุมทั้งหมด 
 

 
 
 ด้ำนล่ำงระเบียบวำระกำรประชุมหน้ำแรก จะปรำกฏรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งหมด 
 

 
  

วาระท้ังหมด 

รายละเอียดวาระ 
การประชุมทั้งหมด รายละเอียดวาระ 1-5 
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 เมื่อคลิกดูรำยละเอียดแต่ละวำระกำรประชุม จะปรำกฏรำยละเอียดตำมตัวอย่ำงดังภำพ 
 

 
 
 และหำกผู้เข้ำประชุมต้องกำรพิมพ์เอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมทั้งหมด สำมำรถท ำได้โดยคลิกที่ 
“เอกสำรทั้ งหมด”  ซึ่ งระบบจะแสดงรำยละเอียดวำระกำรประชุมตำมที่ ผู้จัดกำรประชุมบันทึก 
ลงระบบทั้งหมด สำมำรถสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ได้ทันที ส ำหรับเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมหรือ
เอกสำรแนบ ผู้เข้ำประชุมต้องคลิกท่ี “เอกสำรแนบ” แต่ละไฟล์ และสั่งพิมพ์ทีละไฟล์เท่ำนั้น 
  

เลือกวาระที่ 1-5 
เพื่อแสดงรายละเอียด 

เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 

งานประชุมและช่วยนักบริหาร ส่วนสารบรรณและนิติการ 
 

1. นำงอรัญญำ  ศิลำรักษ ์
2. นำงสำวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ 
3. นำงมัณฑนำ  ศรีรำง 
4. นำงสำวณัฐกฤตำ  ศรีอนันต์ 
5. นำงสำวภำรุณี  บัวชุลี 
6. นำงสำวณัฐสุดำ  อันอำตม์งำม 
7. นำยสหรัฐ  วิวัฒนำนนท์ 
8. นำงสำวลำลิน  ปกรณ์กำญจน์ 
9. นำงสำวสุพรรณี  จ ำปำทอง 
10. นำงสำวรัตนำ  สิทธิ 




