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Abstract 
Typically when we work as a team, several 

meetings are required. Meetin are often managed by 

people who print countless papers. In addition, it is 

difficult to remember or search for notes about the 

decisions or comments regarding to same issues in 

previous meetings. We thus propose and develop a 

Meeting Management system that allows the users to 

view the meeting topics and related documents online.  

Furthermore, users can search related topics in previous 

meetings.  The meeting system has been used effectively 

in several meetings and this results in papers and budgets 

are saved.  
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บทคัดย่อ 
 ปกติการท างานเป็นทีม จะต้องมีการประชุมบ่อยคร้ัง 
การประชุมแต่ละคร้ังมกัจะจัดโดยการพิมพ์เอกสารเป็นจ านวน
นับไม่ถ้วน อีกท้ังไม่สามารถจ าได้ว่าการประชุมคร้ังก่อนมีมติ
หรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี้ว่าอย่างไรบ้าง  บทความนี้จึง
น าเสนอระบบการจัดการประชุมซ่ึงสามารถท าให้ผู้ เข้าร่วม
ประชุมเห็นวาระน าเสนอในท่ีประชุมและดูเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
สามารถท าให้ค้นหามติหรือข้อคิดเห็นของวาระท่ีเก่ียวข้องได้  
 จากการน าระบบไปใช้ในท่ีประชุมหลายประชุม 
พบว่าระบบนีช่้วยจัดการการประชุมได้เป็นอย่างดีและสามารถ
ลดการส้ินเปลืองกระดาษและงบประมาณได้ด้วย 
 
                                     
 
 

1. ค าน า 

ปกติในแต่ละองคก์รมกัจะมีหลายงานโดยท่ีแตล่ะงาน
ก็ตอ้งมีหลายการประชุมซ่ึงมีการจดัการการประชุมเป็นประจ า  
โดยท่ีขั้นตอนการจัดการการประชุมต้องใช้ทรัพยากรเป็น
จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งเตรียมเอกสาร
เป็นจ านวนมาก ทรัพยากรเงินท่ีตอ้งใช้ในการจ่ายค่าเอกสาร  
ทรัพยากรเวลาท่ีต้องใช้ในการประสานเวลาของผูเ้ข้าร่วม
ประชุม  ขั้นตอนการจดัการประชุมสามารถแบ่งไดด้งัน้ี   
1. จดัเตรียมการประชุม 

ฝ่ายเลขาท่ีประชุมรับวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบวาระจากฝ่ายต่างๆ แลว้น าขอ้เรียงล าดบัวาระแลว้ท า
การจัดท าการถ่ายเอกสารจ านวนเท่ากับจ านวนผูเ้ขา้ประชุม 
ปัญหาจะเกิดข้ึนเม่ือวาระด่วนแทรกเขา้มาหลงัจากการจดัเตรียม
เอกสารทั้ งหมดเสร็จแล้ว  ฝ่ายเอกสารต้องท าเอกสารแสดง
รายช่ือรายวาระใหม่แลว้ตอ้งแทรกเอกสารของวาระท่ีเขา้มา
ใหม่ลงไปในชุดเอกสารของการประชุม 
2. ระหวา่งการประชุม 

ฝ่ายเลขาท่ีประชุมบันทึกรายงานการประชุม  ผูเ้ข้า
ประชุมเสนอความคิดเห็นในแต่วาระ      ผูเ้สนอความคิดเห็น
ไม่สามารถดูไดว้า่ขอ้ความท่ีเลขาเขียนในรายงานการประชุมมี
ขอ้ความวา่อยา่งไร  ไม่สามารถเรียกดูความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ
ท่ีเลขาในการประชุมจดไวไ้ด ้
3. การสร้างรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขาท่ีประชุมท าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้
ระหวา่งการประชุมมาปรับแต่งรูปแบบแลว้จดัท าเป็นรายงาน



การประชุมในแต่ละคร้ัง โดยปัญหาท่ีพบคือผูเ้ขา้ประชุมไม่
สามารถเขา้ไปท าการคน้หารายงานการประชุมคร้ังก่อนได ้

จากปัญหาต่างๆท่ีกล่าวข้างต้น  จึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการการประชุมท่ี
ครอบคลุมกระบวนการทั้งสามกระบวนการคือ จดัเตรียมการ
ประชุม  ระหวา่งการประชุม และการท ารายงานการประชุม   
โดยขอ้ดีของเวบ็แอปพลิเคชนั  
1. เคร่ืองท่ีใชไ้ม่ตอ้งลงโปรแกรมเพ่ิมสามารถใชง้านไดผ้า่นเวบ็
เบราวเ์ซอร์ไดเ้ลย   
2. ขอ้มูลท่ีแสดงจะเป็นขอ้มูลล่าสุด 
3. การเปล่ียนแปลงและแสดงขอ้มูลท าไดง่้าย 
4. สามารถเขา้ถึงไดจ้ากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์  
สมาร์ทโฟน เป็นตน้ 

3.ทฤษฏีและงานทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 เวบ็แอปพลเิคชัน 

โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็[1] หรือเรียกโดยทบัศพัท์วา่ 
เวบ็แอปพลิเคชนั (องักฤษ: web application) คือโปรแกรม
ประยุกต์ ท่ี เข้า ถึงด้วยโปรแกรมค้นดู เว็บผ่าน เครือข่ าย
คอมพิวเตอร์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 

เวบ็แอปพลิเคชนัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถใน
การอปัเดต และดูแล โดยไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟตแ์วร์
บนเคร่ืองผูใ้ช ้ตวัอย่างเวบ็แอปพลิเคชนัไดแ้ก่ เวบ็เมล การ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์กระดานสนทนา 
บลอ็ก วกิิ เป็นตน้ 
3.2 ระบบการจดัการการประชุมทีพ่ฒันาโดยหน่วยงานอืน่ 
1.ระบบจดัการการประชุมมหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี [2] 
  ความสามารถของระบบจัดการการประชุมของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณีสามารถครอบคลุมการประชุม
ได้เกือบทั้ งหมดทั้ งการสร้างการประชุม การสร้างวาระ การ
แนบเอกสารประกอบการประชุม แต่ปัญหาของระบบน้ีท่ีไม่
เหมาะสมจะมาใชง้านกบัองคก์รท่ีจะมีหน่วยงานภายในจ านวน
มากและแต่ละหน่วยงานก็อยากท่ีจะจดัการการการประชุมของ
หน่วยงานตวัเอง  และอยากท่ีจะให้ก าหนดบุคคลท่ีเขา้ประชุม
ในแต่ละการประชุม และไม่มีส่วนของการสร้างรายงานการ
ประชุม 

 
รูปท่ี 1 ระบบจดัการประชุมของมหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพ

พรรณี 
2.ระบบของจดัการการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี [3] 
ระบบแบ่งผูใ้ชง้านเป็น 2 ระดบัคือผูดู้แลระบบและผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม  ท าให้การจัดการประชุมทั้ งหมดมีแค่ผูดู้แลระบบท่ี
จดัการไดเ้ท่านั้นจึงไม่เหมาะกบัหน่วยงานท่ีตอ้งการจดัการการ
ประชุมเองและระบบน้ียงัไม่ครอบคลุมถึงการออกรายงานการ
ประชุมดว้ย 

 
รูปท่ี 2 ระบบของจดัการการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

4. การออกแบบและพฒันาระบบ 
ในส่วนน้ีจะอธิบายหลักการการออกแบบระบบ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ และขั้นตอนในการพฒันา
ระบบ 
4.1                   

 การออกแบบระบบนั้ น  ม าจ ากการได้พู ด คุ ย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูใ้ชง้าน และตวัอยา่งจาก
เว็บไซต์ต่างๆ โดยการออกแบบนั้นจะเน้นท่ีความ
สบายตา และมีการใชง้านท่ีเขา้ใจง่าย 

 การออกแบบได้ท าการแบ่งผูง้านระบบน้ีเป็นสาม
ประเภทดงัน้ี 

 1.ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
2. ผูดู้แลการประชุมหรือเลขาท่ีประชุม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4


3. ผูดู้แลระบบ 
4.2                            

 ระบบถูกพฒันาโดยใชภ้าษา PHP และใชฐ้านขอ้มูล
เป็น MySQL เหตผุลท่ีใช ้PHP และ MySQL เพราะวา่
เป็นภาษาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ใชง้านง่าย และเป็น
โอเพนซอร์ส 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP ใช้
ซอฟต์แวร์ช่ือ NetBeans 7.0 และ AptanaStudio 3 
ส่วน MySQL ใชซ้อฟตแ์วร์ช่ือ MySQLWorkbench 
ในการออกแบบและจดัการขอ้มูลฐานขอ้มูล เหตุผลท่ี
ใช้โปรแกรมดังกล่าว เพราะว่าเป็นโปรแกรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยให้ท างานไดร้วดเร็ว
ข้ึน  และเป็นฟรีซอฟตแ์วร์ ซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ 

4.3 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
       ขั้นตอนการพฒันาระบบมีดงัน้ี 

1. เก็บความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3. พฒันาระบบ 
4. น าเสนอความกา้วหนา้ใหก้บัผูใ้ชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 
5. แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
6. ทดสอบระบบ 
7. แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบ 
8. น าระบบไปใชง้านจริง 
โดยท่ีจะมีการท าซ ้ าในขั้นตอนท่ี 3-8 จากขั้นตอนท่ีกล่าว

มานั้น จะสงัเกตวา่การท างานนั้นจะมีการน าเสนอความคืบหนา้
ใหก้บัผูใ้ชง้านอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนระบบใหต้รง
ตามความต้องการของผูใ้ช้งานมากท่ีสุด และมีการทดสอบ 
ระบบอย่างถ่ีถว้น เพ่ือให้แน่ใจวา่ระบบจะไม่มีความผิดพลาด
เกิดข้ึน เสร็จสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือ 

5. การท างานของระบบ 
ในบทความน้ีน าเสนอการพฒันาและการใชร้ะบบท่ี

ใชใ้นมหาวิทยาลยัขอนแก่น แต่ระบบท่ีพฒันาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รหรือมหาวทิยาลยัอ่ืน    ในส่วนต่อไปน้ีจะ
อธิบายการเขา้ใชง้านระบบ  โครงสร้างระบบ และฟังก์ชนัการ
ใชง้านของระบบ  

5.1  การเข้าใช้งานระบบ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีอีเมลของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่นทุกคน ระบบน้ีจึงตอ้งการอ านวยความ
สะดวกโดยระบบน้ีจะสามารถเขา้ใชง้านโดยการใช้ช่ือบัญชี
และรหัสผ่านเดียวกบัอีเมลของมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้เลย
ดงันั้นทีมพฒันาโปรแกรมจึงตอ้งท าการเขียนโคด้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ท าการเช่ือมต่อ LDAP  ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีอยู่ของ
ระบบอยูท่ี่ https://meeting.kku.ac.th  
 เน่ืองจากระบบน้ีใชอี้เมลของมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ในการเขา้สู่ระบบซ่ึงอาจจะโดนดกัจบัขอ้มูลไดด้งัทีมพฒันาจึง
ใช ้https เพื่อความปลอดภยัในการใชง้านระบบดงัรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 การใชง้านระบบผา่น https 

ในระบบน้ีมีสิทธ์การใชง้านอยู ่  3 ระดบัคือ ผูดู้แล
ระบบ ผูดู้แลการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  หลงัจาการก าหนด
สิทธ์การใชง้านแลว้ก็ตอ้งมาก าหนดสิทธ์ในการเขา้ท่ีประชุมวา่
สามารถเขา้ประชุมใดไดบ้า้งดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 การจดัการผูใ้ชง้าน 

5.2 โครงสร้างระบบ 
 โครงสร้างระบบน้ีจะแบ่งหน้าจอการแสดงผลเป็น 2 
แบบคือ 
1. ส าหรับผูดู้แลระบบหน้าจอการแสดงผลก็จะสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลต่างๆของการประชุมไดแ้ละแสดงรายละเอียดท่ีมากกว่า 
ตามรูปท่ี 5 
2. ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมหน้าจอการแสดงจะเรียบง่ายแสดง
เฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็น มีการเน้นด้วยขนาดตวัอกัษรต่างๆกัน
เหมือนกบัอ่านหนงัสือตามรูปท่ี 6 
จากรูปท่ี 5 และ 6 ขออธิบายรายละเอียดตามหมายเลขดงัน้ี 

https://meeting.kku.ac.th/


หมายเลข 1 แสดงตัวน าทางเพ่ือบอกว่าตอนน้ีผูใ้ช้อยู่ท่ีหน้า
ไหน 
หมายเลข 2 แสดงวาระของการประชุมในรูปแบบตน้ไม ้
หมายเลข 3 แสดงวาระท่ีปัจจุบนัก าลงัอภิปราย 
หมายเลข 4 เมนูเพื่อสามารถออกไปยงัหนา้อ่ืนๆได ้
หมายเลข 5 รายละเอียดการประชุมถา้เป็นในมุมมองของผูดู้แล
ระบบสามารถแกไ้ขไดแ้ต่ถา้มีสิทธ์ิเฉพาะป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะแกไ้ขไม่ได ้
หมายเลข 6 ในมุมมองของผูดู้แลระบบจะสามารถเลือกว่าใคร
เขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่ถา้เป็นผูใ้ชง้านจะดูรายช่ือ
ไดอ้ยา่งเดียว 
หมายเลข 7 แสดงวาระในการประชุม 
หมายเลข 8 แสดงเอกสารประกอบการประชุมโดย ผูดู้แลระบบ
สามารถลบและแกไ้ขเอกสารได ้ แต่ผูเ้ขา้ประชุมดูเอกสารได้
อยา่งเดียว 
หมายเลข 9 การสร้างรายงานการประชุมถา้เป็นผูดู้แลระบบจะ
สามารถสร้างไฟล์ท่ีอยู่ในรูปแบบ Microsoft word และ PDF 
ได ้แต่ ผูเ้ขา้ประชุมสร้างรายงานท่ีอยูใ่นเฉพาะรูปแบบ PDF  

 
รูปท่ี 5 หนา้การประชุมส าหรับผูดู้แลระบบและผูดู้แลการ

ประชุม 

รูปท่ี 6 หนา้จอการประชุมส าหรับผูเ้ขา้ประชุม 

5.3                           
การเพ่ิมการประชุมเขา้สู่ระบบสามารถท าไดง่้ายโดย

การคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมท่ีอยูใ่นหน้าแรกของระบบ แลว้ท าการใส่ค่า
ต่าง ๆ ตามรูปท่ี 7 ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส าหรับเลือกท่ีประชุม วา่ตอ้งการสร้างการประชุม
ของท่ีคณะ/หน่วยงานอะไร 
หมายเลข 2  ส าหรับกรอกช่ือการประชุมแต่การประชุมไหนท่ี
เคยกรอกไวแ้ลว้ ระบบจะดึงขอ้มูลข้ึนมาใหโ้ดยอตัโนมติั 
หมายเลข 3  ส าหรับกรอกคร้ังท่ีการประชุม ถา้เลือกการประชุม
เก่าท่ีมีในระบบ ระบบจะค านวนคร้ังถดัไปมาใหอ้ตัโนมติั 
หมายเลข 4  ส าหรับเลือกวนัท่ีจะประชุม 
หมายเลข 5  ส าหรับเลือกเวลาท่ีจะประชุม 
หมายเลข 6  ส าหรับเลือกประเภทของการประชุม 
หมายเลข 7  ส าหรับเลือกสถานท่ีประชุม 
หมายเลข 8  ส าหรับตั้งสถานท่ีท่ีเลือกไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้ เพ่ือคร้ัง
ถดัไปจะไดไ้ม่ตอ้งมาเลือกสถานท่ีอีก 
หมายเลข 9  ส าหรับเพ่ิมสถานท่ีในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีตอ้งการไม่
มีใหเ้ลือก 
หมายเลข 10  ก าหนดวนัส้ินสุดการเสนอวาระ 
หมายเลข 11  บนัทึกการสร้างการประชุม 
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การแก้ไขการประชุมระบบน้ีสามารถท าการแก้ไข
การประชุมโดยเลือกการประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ขไดต้ามรูปท่ี 8 
หมายเลข 1 เลือกเมนูหนา้หลกัทางซา้ยมือ 
หมายเลข 2 เลือกการประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ข 
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5.4       เอกสารประกอบการประชุม 
การแบบเอกสารประกอบการประชุมสามารถเลือกได้

สองแบบคือแบบเป็นไฟล์จากตวัเคร่ืองและเป็นลิงก์ของไฟล์
จากท่ีอ่ืน โดยรายละเอียดจากแนบเอกสารมีดังน้ีจากรูปท่ี 9 
และ 10  หมายเลข 1 ค าส าคญัของเอกสารเพื่อใชใ้นการคน้หา
เอกสารไดง่้ายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได ้  หมายเลข 2 ใชร้ะบุว่า
ตอ้งการแนบเอกสารแบบใด เป็นไฟล์ หรือ ลิงค์  หมายเลข 3 
ช่ือของเอกสารจะไปปรากฏเป็นช่ือเอกสารท่ีแสดงในหนา้การ
ประชุมหมายเลข 4 ถ้าเป็นไฟล์เอกสารก็คือท่ีอยู่เอกสารใน
เคร่ือง หรือ เป็นการการวาง URL ของเอกสารก็ใส่เป็นลิงก์ของ
เอกสาร 

 
รูปท่ี 9 แนบเอกสารแบบเป็นไฟล ์

 
รูปท่ี 10 แบบเอกสารแบบเป็นลิงก ์

5.5    สร้างรายงานการประชุม 
ระบบการจัดการการประชุมระบบน้ีสามารถท าการสร้าง
รายงานไดส้องรูปแบบคือ เอกสาร Microsoft word ตามรูปท่ี 11 
และเอกสารท่ีเป็น PDF ตามรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 11 รายงานการประชุมแบบ microsoft word 

 
รูปท่ี 12 รายงานการประชุมแบบ pdf 

5.6 การแสดงความคดิเห็นในแต่ละวาระ 
 ระบบการประชุมท่ีพฒันาข้ึนมีขอ้ดีคือผูเ้ขา้สามารถ
แสดงความคิดเห็นในแต่วาระได้โดยสามารถเลือกเป็นแบบ
เผยแพร่ทุกคนท่ีเขา้ประชุมจะสามารถเห็นขอ้ความน้ีได ้ หรือ
เป็นบันทึกร่างจะสามารถเห็นข้อความน้ีเฉพาะผู ้แสดง
ความเห็นเท่านั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 13 
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5.7              
 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาวาระท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งง่าย เพียง
แค่พิมพข์อ้ความท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา จากนั้นระบบจะน าค านั้น
ไปประมวลผล และแสดงผลลพัธ์ออกมาใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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                14 
หมายเลข 1 คือช่องส าหรับกรอกค าท่ีตอ้งการคน้หา 

หมายเลข 2 คือท่ีปรับขนาดของตารางแสดงผล (หมายเลข 3) 
หมายเลข 3 ตารางแสดงผล จะแสดงวาระทั้งหมดท่ีมีขอ้ความ
ตรงกบัท่ีคน้หา 

5.8 การดูประวตักิารใช้งานของผู้เข้าใช้งานระบบ 
 ระบบจดัการการประชุมน้ีสามารถท าการตรวจสอบ
ว่าผูใ้ชไ้ดด้ าเนินการอะไรในระบบไปบา้ง  โดยดูจากประวติั
การใชง้านท่ีมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 15 หมายเลขท่ี 1 ช่ือผูใ้ชง้าน
ระบบ หมายเลข 2 แสดงวา่ผูใ้ชง้านระบบเขา้ใชง้านหรือท าการ
แกไ้ขในส่วนใดบา้งในระบบ หมายเลข 3 วนัเวลาท่ีด าเนินการ 

 
รูปท่ี 15 ประวติัการใชง้านระบบ 



6. ผลการทดลอง 
1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง 

ขอ้มูลส าหรับการทดลองนั้น จะใชข้อ้มูลจริงในอดีต
มาท าการทดลองใช้งานกับระบบ เหตุผลท่ี ใช้ข้อมูลจริงก็
เพราะว่าจะได้รู้ว่าระบบตอนน้ีขาดตกบกพร่องในส่วนไหน 
แ ล ะ น า ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ ม า  แ ก้ ไ ข แ ล ะ พั ฒ น า ต่ อ ไ ป 
2) กลุ่มทดลองระบบ 

การทดลองระบบนั้นจะมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูพ้ฒันา
ระบบ และกลุ่มอาสาสมคัร (ผูท่ี้ตอ้งการ ทดลองใชง้าน) โดย
กลุ่มผู ้พัฒนาจะเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มแรก และเ ม่ือระบบ
สมบูรณ์ก็จะให้ กลุ่มอาสาสมคัรทดลองระบบและให้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบว่าตอนน้ีระบบยงัขาดตกบกพร่อง
ในส่วนไหนอยู่ เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขและทดสอบ
ระบบจนกวา่ระบบจะสมบูรณ์ 
3) หน่วยงานท่ีใชร้ะบบจดัการการประชุม 
 ปัจจุบันหน่วยงานท่ีใช้ระบบจัดการการประชุม
ประกอบไปดว้ย 

1. ส านกังานอธิการบดี 
2. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
3. บณัฑิตวทิยาลยั 
4. คณะเภสชัศาสตร์ 

โดยมียอดรวมผูใ้ชง้านระบบเท่ากบั 141 บญัชีโดยแบ่งเป็น 
1. ผูดู้แลระบบ 5 คน 
2. ผูดู้แลการประชุม 32 คน 
3.ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 104 คน 

โดยไดจ้ดัการการประชุมมาแลว้ทั้งหมด 64 การประชุม 
โดยการ เ ร่ิมใช้งานระบบจัดการการประชุม ท่ี 

https://meeting.kku.ac.th คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 
4) การทดลองใชร้ะบบจดัการการประชุมบนอุปกรณ์โมบาย 

จากการทดลองใชร้ะบบน้ีบนอุปกรณ์โมบายทั้งสอง
ระบบปฏิบติัการคือไอโอเอสและแอนดรอยด์ไดผ้ลลพัท์ตาม
ตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าระบบน้ีสามารถใช้งานในส่วนหลกัๆ
ของระบบบนอุปกรณ์โมบายได้ ท าให้ผูเ้ข้าใช้งานระบบไม่
จ าเป็นน าคอมพิวเตอร์เขา้ห้องประชุมแต่สามารถใชร้ะบบจาก
อุปกรณ์โมบายไดแ้ทน 
 

การทดสอบระบบ ไอแพด แอนดรอยด์ 

ระบบลงช่ือเขา้ใชง้าน/ออกจาก
การใชง้าน 

ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

การแสดง/แกไ้ข/ลบ ความ
คิดเห็นท่ีวาระ 

ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

คน้หาการประชุม/วาระ ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

ปฏิทินการประชุม แสดงผลลน้หนา้จอ ใชง้านได ้

การส่งอีเมลเชิญประชุม ใชง้านได ้ ใชง้านยงัไม่ได ้

เพิ่มผูใ้ชง้าน/จดัการผูใ้ช้ ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

เพิ่มการประชุม ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

คน้หาเอกสาร/แนบเอกสาร ใชง้านได/้ใชง้านยงั
ไม่ได ้

ใชง้านได/้แนบได้
เฉพาะจาก gallery 

แสดงการประชุมและวาระ  ใชง้านได ้ ใชง้านได ้

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการทดลองใชง้านระบบกบัระบบ
ปฎิบติัการ ไอโอเอส และ แอนดรอยด ์

 

7.  กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์และ 
ยทุศาสตร์ระหวา่งประเทศ รศ.ดร.เอ้ือมพร ทองกระจาย,  
ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี นางกิตติมา จนัทรสม และ 
หวัหนา้งานประชุม กองกลาง มหาวทิยาลยัขอนแก่น นางพิจิต
รา เปรมชยัสวสัด์ิ ส าหรับขอ้มูลความตอ้งของระบบและค าช้ี
แนะน าในการพฒันาระบบ 
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