
 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

1 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 
 
 
 
 

 
 

User Manual 
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

2 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

ระบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย (ส าหรับผูดู้แลระบบประชุม) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย จัดท ำด้วย PHP ซ่ึง PHP เป็น 
Open Source และฐำนข้อมูล MySQL เป็นซอร์ฟแวร์ประเภท Open Source Software 
 
ระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย สำมำรถแบ่งสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนได้     
4 ส่วน คือ 

1. เจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน (ผู้ใช้ระบบ) 
 คือ กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้คณะหรือผู้บันทึกของคณะ/หน่วยงำน Login ส ำเร็จ จะแสดงเฉพำะครั้งที่ประชุม 
และวำระที่คณะ/หน่วยงำนได้รับมอบจำกมติสภำมหำลัยได้เท่ำนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำ, ดูข้อมูลวำระกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุมย้อนหลัง ที่รับผิดชอบได้ตำมครั้งที่ประชุมที่แสดง, ดูรำยงำนกำรประชุมตำมครั้งที่ประชุมซึ่ง
แสดงผลเป็นไฟล์ Excel และแก้ไข/เพ่ิมเติมผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคและก ำหนดเวลำแล้วเสร็จได้  
 2. ผู้บริหาร 
 คือ กลุ่มผู้บริหำร หัวหน้ำคณะ/หน่วยงำน Login ส ำเร็จ จะแสดงเฉพำะครั้งที่ประชุม และวำระที่คณะ/
หน่วยงำนได้รับมอบจำกมติสภำมหำลัย ผู้ใช้งำนสำมำรถ ค้นหำ, ดูข้อมูลวำระกำรประชุมที่รับผิดชอบได้ตำมครั้งที่
ประชุมที่แสดงปัจจุบัน และย้อยหลัง’51, ดูรำยงำนกำรประชุมตำมครั้งที่ประชุมซึ่งแสดงผลเป็นไฟล์ Excel ได ้
 3. คณะกรรมการ 
 คือ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำนกำรประชุมภำยในระบบได้ ดูสถิติ/
รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรได้ 
 4. ผู้ดูแลระบบการประชุม (Administrator) 
 คือ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นผู้จัดกำรข้อมูล โดยสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
ค้นหำ ดูข้อมูลของรำยงำนกำรประชุมและข้อมูลสมำชิกภำยในระบบได้ รวมถึงออกรำยงำนกำรประชุมได้ 
 
2. ระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์สำมำรถเข้ำผ่ำนทำง URL : http://council.ubu.ac.th/ และลิงก์ส ำหรับกำรทดสอบใช้งำนระบบ
ใหม่ที่ปรับปรุง http://council.ubu.ac.th/council_test/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://council.ubu.ac.th/
http://council.ubu.ac.th/council_test/


 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

3 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 

ภำพที่ 1 หน้ำจอหลักของระบบ 

 

ส าหรับผู้ดูแลระบบการประชุม  

 เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้ำลักของผู้ดูและระบบกำรประชุมจะแสดงมนูจัดกำรตำมหมำยเลข
สำมำรถจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ และพ้ืนที่แสดงข้อมูลส ำหรับด ำเนินกำรกำรตำมหมำยเลข   ของภำพที่ 2  



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

4 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

ภำพที่ 2 หน้ำจอหลักของผู้ดูและระบบกำรประชุม 

 
การใช้งานเมนูจัดการต่าง ๆ ดังนี ้

ข้อมูลปฏิทิน แสดงตำรำงปฏิทินกิจกรรมต่ำง ๆ 

 
ภำพที่ 3 ปฏิทินประชุม/กิจกรรมต่ำง ๆ 
 
 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

5 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 รายงานการประชุม แสดง/ค้นหำข้อมูลรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองทั้งหมด 

 
ภำพที่ 4 รำยงำนกำรประชุมทั้งหมด 

 
ค้นหารายงานการประชุม แสดง/ค้นหำรำยกำรวำระกำรประชุมทั้งหมดของรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรอง  

 
ภำพที่ 5 ค้นหำรำยกำรวำระกำรประชุม 
 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

6 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 ผู้ใช้งาน เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ เพ่ือก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน 

 
ภำพที่ 6 เพิ่ม/บันทึกผู้ใช้งำนระบบ 
 
     ผู้เสนอเรื่อง เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ค้นหำ และลบข้อมูลผู้เสนอเรื่องวำระต่ำง ๆ ในกำรประชุมแต่ละครั้ง 

 
ภำพที่ 7 เพิ่มผู้เสนอเรื่อง 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

7 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

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

 
ภำพที่ 8 เพ่ิมข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งปละอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
    ปฏิทินประชุม/กิจกรรม เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ค้นหำ และลบข้อมูลปฏิทินประชุม/กิจกรรม 

 
ภำพที่ 9 เพิ่มข้อมูลปฏิทินประชุม/กิจกรรม 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

8 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

     การประชุม เพ่ิม/บันทึกรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุมแต่ละครั้ง 

 
ภำพที่ 10 เพ่ิมข้อมูลกำรประชุม 
 

     ระเบียบวาระ เพ่ิม/บันทึก แก้ไข ลบข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุม และสำมำรถเพ่ิม ลบ เอกสำรประกอบ, 
ลิงก์ประกอบวำระ,  หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ 

 
ภำพที่ 11 หน้ำจัดกำรข้อมูลระเบียบวำระ 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

9 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 
ภำพที่ 12 เพ่ิมข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุม 
 
 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

10 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

    เพิ่ม/แก้ไขมติ-หน่วยงานที่ได้รับมอบ เพ่ิม/แก้ไขมติของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหลังรำยงำนกำรประชุมผ่ำน
กำรรับรอง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 

 
ภำพที่ 13 เพ่ิม/แก้ไขมต-ิหน่วยงำนที่ได้รับมอบ 
 

    จัดการรายงานการประชุม เป็นกำรจัดกำรรำยงำนกำรประชุมแต่ละครั้งโดยสำมำรถเพ่ิม/แก้ไขมติที่ประชุม
ระหว่ำงด ำเนินกำรประชุม, ก ำหนดกำรเผยแพร่ที่ผ่ำนกำรรับรอง, เช็คสถำนะข้อมูลคณะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม, 
ก ำหนดเปิด/ปิดให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่ได้รับมอบ เข้ำเพ่ิม/แก้ไขผลกำรด ำเนินงำนได้ และแสดงรำยละเอียดรำยงำน
กำรประชุมที่เป็น PDF ไฟล์และแสดงรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุมผ่ำนเว็บได้ 

 
ภำพที่ 14 จัดกำรรำยงำนกำรประชุม 
 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

11 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 

 
ภำพที่ 15 เพ่ิม/แก้ไขมติท่ีประชุระหว่ำงด ำเนินกำรประชุม 
 

    จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน/สมำชิกโดยสำมำรถแก้ไข ชื่อ-สกลุ, ชื่อเข้ำระบบ, 
ต ำแหน่ง, คณะ/สังกัด,รหัสผ่ำน และก ำหนดระดับสิทธิ์ได้ 



 

จัดท ำและพัฒนำโดย ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

12 คู่มือการใชง้านระบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ฉบบัร่าง) 

 
ภำพที่ 16 จัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน 
 

   Logout คลิก Logout ออกจำกระบบทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่ต้องกำรใช้งำนระบบ 
 
 

 

     
 

 

 


