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ค าน า 

การให้บริการงานโสตทัศนศึกษา ในงานบริการของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการให้บริการ

งานโสตทัศนศึกษาของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานให้บริการโสตทัศน

ศึกษาในห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจของ

คณะฯ ได้แก่ ด้านการจัดการประชุมอบรมสัมมนา แก่อาจารย์ วิทยากร นักนิสิตระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท และบุคลากร รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้ามาจัดประชุมและจัด

อบรมสัมมนา ณ ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ ในการ

ปฏิบัติงานให้บริการงานโสตทัศนศกึษา ซึ่งมีการใชโ้สตทัศนูปกรณ์หลายประเภท มีขัน้ตอนการใชง้านที่ต้อง

ใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานอย่างซับซ้อน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูจ้ัดท าคู่มอืจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริการงานโสตทัศนศกึษา ขึน้มาเพื่อ

เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็นแผนที่บอกเส้นทางกระบวนการต่างๆ ในการท างานที่มีจุดเริ่มตน้

และจุดสิน้สุดของกระบวนงานได้ และระบุถึงขัน้ตอนรายละเอียดวิธีการในการให้บริการโสตทัศนศกึษาและ

โสตทัศนูปกรณ์ประ เภทต่ างๆ  ซึ่ ง ให้บริการ  ณ ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้จัดท าคู่มือได้รวบรวมจากความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการท างาน

ให้บริการโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ เพื่อให้คู่มือปฏิบัติงานเล่ม

นีส้มบูรณ์ที่สุด  

เนื้อหาสาระของคู่มือได้กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้บริการโสตทัศนศึกษาและ

โสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมทั้งการจัดประชุม จัดอบรมสัมมนา ในระบบการศกึษา ทั้งนี้ 

หากผู้อ่านมีค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ในคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศน

ศกึษาและโสตทัศนูปกรณ์เล่มนี้ ผูจ้ัดท ายินดีน้อมรับและปรับปรุงคู่มอืฯ ให้ดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

(นายภานุวัฒน์  โลมากุล) 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา



ก 
 

 
 

สารบัญ 

หน้า 
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บทที่ 1 บทน า          1 

 ความเป็นมาและความส าคัญ        1 

 วัตถุประสงค์ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ขอบเขตของการศกึษา 

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 2 วิเคราะห์งาน 

 โครงสรา้งองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงสรา้งบริหารส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ภาระงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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 ความรูค้วามสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
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สารบัญ (ต่อ) 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน  

 ความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 หลักเกณฑ์การจัดหอ้งประชุม 

หอ้งประชุมแม่กา 

หอ้งประชุมคณะ ICT 

วิธีการปฏิบัติงานให้บริการ 

เงื่อนไข 

ข้อสังเกตข้อควรระวัง 

แนวคิด 

ความหมายของการจัดเตรียมห้องประชุม 

ความจ าเป็นของการเตรียมหอ้งประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 

บทที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 

 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 แผนผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับให้บริการ 

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการหอ้งประชุม 

 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

  แผนการปฏิบัตงิาน 
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บทที่ 5 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการพัฒนางาน 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน ผู้ใชบ้รกิารส าหรับบุคลากรผู้ขอใช้บริการห้องประชุม 

 ปัญหาการปฏิบัตงิานด้านบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบตัิงานส าหรับบุคลากรผูข้อใช้บรกิารห้องประชุม 

 แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบตัิงาน ดา้นบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ภาพแผนผังหอ้งประชุมแม่กา 

ภาพภายในหอ้งประชุมแม่กา 

ภาพการจัดโต๊ะเก้าอีห้อ้งประชุมแมก่า 

ภาพแผนผังหอ้งประชุมคณะ ICT 

ภาพภายในหอ้งประชุมคณะ ICT และการจัดที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ไว้ส าหรับบริการ 

ภาพแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเตรยีมหอ้งประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการ 

แบบฟอร์มขอใช้บริการหอ้งประชุม 

แบบฟอร์มส ารวจความพึ่งพอใจในการให้บริการหอ้งประชุม 

ประวัติผู้เขียน 



บทที่ 1 

บทน า 

1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การให้บริการด้านการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม  

จัดฝึกอบรม นอกจากอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลภายนอก ที่จะน าความรู้ความสามารถ

การบรรยายถ่ายทอดได้ดีแล้ว งานให้บริการห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในงานโสตทัศนศึกษา ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญไม่น้อย โดย

การให้บริการห้องประชุมในงานโสตทัศนศึกษา เป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูล วิธีการใช้งานและ

เนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ มายังผู้ขอใช้บริการห้องประชุมให้ได้รับรู้และเข้าใจ ต่ออุปกรณ์ที่จะใช้งาน 

นั้น ๆ บทบาทหน้าที่ของงานบริการห้องประชุมในงานโสตทัศนศึกษา ประกอบไปด้วย การขอจองใช้งาน

ห้องประชุม การเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการประชุม งานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการ

วิชาการ งานวิจัย และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งงานประชุมสัมมนา โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ     

ที่ได้รับมอบหมาย งานด้านการเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานจัดการดูแลพัสดุ

ครุภัณฑ์ในความดูแลของงานโสตทัศนศึกษา งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาอุปกณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็น

ระเบียบและพร้อมใชง้าน 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเน้นการให้บริการห้องประชุม 

ในงานโสตทัศนศึกษา ทั้งดา้นการบริการวชิาการ เป็นภารกิจหลักภารกิจหน่ึงที่มคีวามส าคัญ โดยใหบ้ริการ

ห้องประชุมและด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแก่ 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาขอใช้

บริการห้องประชุมกับงานโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งในการจัดประชุมทุกครั้งย่อมมีการใช้อุปกรณ์หลาย

ประเภท ทั้งมีขั้นตอนการใช้งานที่จ าเป็นรวมถึงต้องใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆและเพื่อให้เข้าใจการใช้งานของ

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ให้บริการห้องประชุมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการใช้บริการห้องประชุมและการ

ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นใช้งานในการจัดประชุม ด้านการจัดการเรียนการสอน

หรือสนับสนุนการจัดอบรมและประชุมสัมมนา ทั้งช่วยลดขั้นตอนการท างานให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วไม่

ซับซ้อน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานให้เป็นวิธีปฏิบัติงานการใช้บริการห้องประชุมคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานส าหรับการเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการ

ให้บริการหอ้งประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ขั้นตอนการ

เตรียมหอ้งประชุมและสามารถปฏิบัติงานเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการหอ้งประชุม คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 3.1 ได้ใช้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการห้องประชุม ในงานโสตทัศนศึกษาและ

สนับสนุนการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 3.2 ได้ทราบถึงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเตรียมห้องประชุมและการใช้งานอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ในการให้บริการภายในหอ้งหอ้งประชุมได้  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 การจัดท าคูม่อืจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการใหบ้ริการ ในการให้บริการห้อง

ประชุมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อที่จะสนับสนุนการจัดการ

ประชุม, จัดอมรม, ประชุมสัมมนา ส าหรับการให้บริการอาจารย์ เจ้าหนา้ที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร การขอจองใช้บริการห้องประชุม ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอก

ข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุม เชน่ ลงวันที่การขอใชแ้ละเลือกหอ้งประชุมที่จะใช้ในการ

จัดการประชุม ระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขอใช้บริการและระยะเวลาในการขอใช้ห้องประชุมโดยมี

ระยะเวลาการขอจองใช้บริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์จะใช้อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุมต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริการได้ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ให้บริการเสนอแบบฟอร์มให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นผู้

อนุญาตในการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

บันทึกข้อมูลและเวลาในการขอใชผ้า่นระบบปฏิทินให้เรยีบร้อย ประสานแจง้ผู้ขอใชบ้ริการให้ทราบ 



9 
 

 
 

การให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการห้องประชุมในแต่ละครั้งก็จะมีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์       

ที่จ าเป็น เช่น ระบบภาพ ระบบเสียง และ ชุดไมค์ประชุม เมื่อมีการใช้งานในระหว่างการประชุมเสร็จแล้วผู้

ให้บริการก็ต้องท าการตรวจเช็คอุปกรณ์ปิดการใช้งานให้เรียบร้อยและจัดเก็บบ ารุงดูแลรักษาให้พร้อมใช้

งานได้เสมอ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ที่เสียใช้งานไม่ได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการแจ้ง

ซ่อมให้อุปกรณ์นั้น ๆ กลับมาใช้งานได้ปกติ ในกรณีที่ผู้จัดประชุมมีความประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการจัดเตรียมและติดตั้งให้เรียบร้อยและบอกวิธีการใช้

งานให้ผู้ ใ ช้งานได้ เข้าใจและส าหรับผู้ปฏิบัติงานแทนในการจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการให้บริการได้ทราบและปฏิบัติงานแทนได้ 

5. นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

Audiovisual education ความหมายของโสตทัศนศึกษา 

โสตทัศนศึกษา มาจากค าว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + ศกึษา (Edvcation) 

นิยามศัพท์ โสตทัศนศกึษา : เป็นการเรียนการสอนโดยอาศัยสื่อที่มคีวามหมาย ใช้ประสาทสัมผัส

จากการมองเห็นและการได้ยิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างประสบการการเรียนรูแ้ละแสดงความ

คิดเห็นว่าสื่อเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แตเ่ดิมจ ากัดอยู่

ในแผนที่กราฟ,ภาพประกอบต าราเรียน การเดินทางภาคสนามและพิพิธภัณฑ ์แต่ในปัจจุบันจะรวมไปถึง

การพัฒนาของอุสาหกรรม, ภาพยนตร์,การถ่ายภาพ,รวมถึงเครื่องบันทึกเสียง,วดีีทัศน,์คอมพิวเตอร์,

โทรทัศน์,และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

ค าวา่ “โสตทศันูปกรณ์” หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับการฉายภาพและเสียงประกอบ ซึ่งใชใ้นการ 

น าเสนอภายในหอ้งประชุม เชน่ เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าห้องประชุม เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เครื่อง เป็นต้น  

ค าวา่ “ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” หมายถึง หนว่ยงานคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหนว่ยทีท่ าหน้าที่จัดการเรื่องการเรียนการสอน และการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่บริการโสตทัศนศึกษาและสื่อการสอน การผลิตสื่อการสอนประเภท
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ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค าปรึกษา ทางด้านเทคนิควิธีการและการน าเครื่องมอืสื่อสารและอุปกรณ์ไปใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอนได้ 

ค าวา่ “งานบรกิารวิชาการ” หมายถึง งานที่มีลักษณะช่วยส่งเสริมเผยแพร่วชิาความรู้ทั้งทางดา้น 

วิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ค าวา่ “ผู้ใช้บรกิาร” หมายถึง ผูท้ี่มาใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในหอ้งเรียน ห้องประชุม อบรม 

สัมมนา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค าวา่ “การให้บรกิาร” หมายถึง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการในใหบ้ริการ 

เชน่ เครื่อง ขยายเสียง เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

รวมถึงการอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้งานและให้ปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ 

ค าวา่ “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา” หมายถึง ผูใ้ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
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บทที่ 2  

การวเิคราะห์งาน 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ในส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้วิเคราะห์เนื้อหางานแบ่ง

ออกเป็น ดังนี้ (1) โครงสร้างองค์กร (2) โครงสร้างการบริหาร (3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (4) บทบาท

หน้าที่รับผิดชอบงานโสตทัศนศึกษา (5) ภาระงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

(6) คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  

1. โครงสร้างองค์กร 

 
 

 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยาสู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงาน

คณะในก ากับของมหาวิทยาลัยพะเยา มีบทบาทหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนและงานบริการสนับสนุน

วิชาการและขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนานิสิต นักศึกษา ร่วมถึงการสนับสนุน

การด าเนินกิจกรรมนสิิต นักศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2. โครงสร้างบรหิาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ระดับส านักงาน และระดับงาน การด าเนินงานประกอบด้วย 

ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และฝ่ายคุณภาพนิสิต 

โดยในแต่ละฝ่ายจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อย  ๆ ตาม

ภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็นคณะวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแลการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยามีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ส าหรับการบริหารงาน

ในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับล าดับถัดไปคือ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหนา้สาขาวิชา หัวหนา้ส านักงาน และหัวหนา้งาน ตามล าดับ    
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บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

มีหน้าที่ส่งเสริมและให้บริการด้านการศึกษา ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนการด าเนินการจัดโครงการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมทั้งงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร อันประกอบไปด้วยสาขาวิชา สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 

เป็นต้น 

3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

4. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานโสตทัศนศึกษา 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม

และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการแล้วรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลงและ

เผยแพร่ในรูปแบบโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการจัดประชุมแล้ว  

การจัดการสอน การจัดบรรยาย การจัดสัมมนา การฝึกอบรมและนิทรรศการผลงานการปฏิบัติงานตาม



14 
 

 
 

โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน การควบคุมการใช้บริการห้อง เช่น การขอจองใช้บริการห้อง

ประชุม การขอใช้อุปกณ์โสตทัศนศึกษา การยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อ

สนับสนุนการให้บริการรวมทั้งการจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ด้านการให้บริการส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นหน่วยงานภายในส านักงานคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานภายนอกส านักงานคณะฯ การใช้บริการงาน

โสตทัศนศึกษานี้ยังต่ออาศัยอ านาจการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชา ในการให้บริการส าหรับการจัดเตรียม

ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการและการควบคุมการใช้งานห้องประชุมเพื่อให้การประชุม

นั้น ๆ ส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี  

5. ภาระงานและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การควบคุม ดูแลการใชอุ้ปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง ,เครื่องฉาย  

2. การควบคุมการผลติวัสดุอุปกรณ์ที่ใชจ้ัดแสดง หรอืการบรรยาย 

3. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  

การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการจัดการสอน การบรรยายและการจัดประชุม การจัดอบรม

สัมมนาต่าง ๆ  

4. การสรรหาและการจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศกึษาและการ

ให้บริการ 

5. ท าหนา้ที่ตรวจเช็ค ดูแลวัสดุอุปกรณ์ภายในหอ้งประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 

6. การอ านวยความสะดวกต่อผูม้าขอใชบ้ริการหอ้งประชุม ในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอ้ง 

7. การขอจองใช้บริการหอ้งประชุม ตามเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้บริการหอ้งประชุม 

8. การส ารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหาย และการแจ้งส่งซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

9. งานประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. การเป็นคณะกรรมการและคณะท างานโครงการตามแผน และโครงการนอกแผนปฏิบัติการของ

คณะ 

11. งานบันทึกวีดีโอบรรยายการสอนและกิจกรรมงานส าคัญของส่วนงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

12. งานตัดสื่อโสตทัศนศึกษา เชน่ วดีีทัศน์ วดีีโอ เป็นต้น 
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6. คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  

 ปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.ม.ก าหนดให้ใชเ้ป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหนง่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ์ในหน้าที่ มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองคก์รเป็นอย่างดี มีความรูค้วาม

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ  

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ก.พ.ก าหนด 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ต าแหน่งประเภท วิชาการ ชื่อสายงาน 

วิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ก.พ.ก าหนด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551  

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง

โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทาง

นิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์พัฒนา หรือสาขาวิชา

ใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด

เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. 

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 

ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์

พัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่

ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 

ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
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พัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่

ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ.กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1.มีความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง่ 

2.มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง่ 

3.มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการให้บริการ  ส าหรับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าคู่มือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ

ขั้นตอนและวิธีการ บทบาทหนา้ที่รับผดิชอบ ลักษณะงาน รูปแบบการให้บริการในการปฏิบัติงานใหบ้ริการ

ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการจัดเตรียมห้องเพื่อการใช้งานประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ภายในและภายนอกให้สามารถด าเนินการจัดการประชุมได้และเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ

ถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้สนใจทั่วไปได้น าไปใช้งานเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาการท างานในบทที่ 3 นี้จึงเป็นลักษณะการน าเสนอถึงหลักเกณฑ์วิธีการ

ปฏิบัติงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการให้บริการห้องประชุมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีงานให้บริการด้านการจัดการ

เรียนการสอนและสนับสนุนการจัดประชุม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม โครงการ การอบรมสัมมนาหรือ 

หารือวางแผนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้ใช้บริการห้องประชุมในที่นี้หลักเกณฑ์

และวิธีการปฏิบัติงานให้บริการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์นั้น จะประกอบไปด้วย การได้รับ

มอบหมายให้ด าเนินการดูแลรับผิดชอบและการบริการด้านการจัดการประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ตามความจ าเป็นของแต่ละงานโดยผู้ปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้อง

ด าเนนิการเป็นไปตามขั้นตอนโดยมีผู้บังคับบัญชา คือ  

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บังคับบัญชา และมอบหมายอ านาจสั่งการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามค าสั่ง ทั้งค าสั่งที่เป็นเอกสาร บันทึก

ข้อความ การสั่งการมอบหมาย  

3. หลักเกณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการให้บริการห้องประชุมนั้น มีการกรอกแบบฟอร์มการขอจอง

ใช้บริการห้องประชุม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการขอใช้บริการพร้อมรายละเอียดการขอใช้บริการ

หอ้งประชุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเบือ้งตน้  

4. การที่ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากรองคณะบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นผู้อนุญาตในการใชบ้ริการหอ้งประชุม  



18 
 

 
 

5. ผูป้ฏิบัติงานได้รับการอนุญาตจากผูบ้ังคับบัญชาฝา่ยบริหารแล้วก็ใหด้ าเนินการลงวันเวลา ในระบบ

ปฏิทินและรายละเอียดตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อการจัดเตรียมห้องปละอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ 

6. หลังจากผู้ ใ ช้บริการมีการใช้งานห้องประชุม เสร็จแล้ว ผู้ ให้ปฏิบัติงานท าการตรวจเช็ค

โสตทัศนูปกรณ์และจัดเก็บดูแลท าความสะอาด บ ารุงรักษาให้เข้าที่  

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 1. ผูป้ฏิบัติงานต้องมีความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของการใหบ้ริการในต าแหน่ง 

 2. ผูป้ฏิบัติงานต้องมีทักษะความเข้าใจที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของการให้บริการในต าแหนง่ 

 3. ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะเจตคติต่อการปฏิบัติงานและบูรณาการพัฒนางานเพื่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อการใหบ้ริการในต าแหนง่ 

หลักเกณฑ์การจัดห้องประชุม 

การจัดห้องประชุมส าหรับการให้บริการ โดยส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีห้องให้บริการ จ านวน 2 ห้อง ประกอบไปด้วย ห้องประชุมแม่กา และห้องประชุม

คณะ ICT ซึ่งมีการจัดหอ้งให้บริการส าหรับผู้ใชบ้ริการ มีเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ 

ห้องประชุมแม่กา ให้บรกิารจัดการประชุม จ านวน 30 ที่น่ัง  

องค์ประกอบการจัดที่น่ังประกอบไปด้วย  
1. ที่นั่งส าหรับประธานจะน่ังอยู่หัวโต๊ะประชุม 

2. ที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมโต๊ะร่วมประธาน ให้นั่งด้านซ้ายมือของประธาน จ านวน 8 ที่นั่ง ส าหรับเลขานุการให้

นั่งด้าน ขวามือประธานเป็นล าดับที่นั่งแรกก่อน จ านวน 1 ที่นั่ง จะตามด้วยคณะกรรมการจัดการประชุม 

ตามล าดับ จ านวน 8 ที่นั่ง สว่นเก้าอีแ้ถวหลัง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง จ านวน 12 ที่นั่ง 

3. ที่นั่งส าหรับผู้ปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ในหอ้ง 

ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะนั่งควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ระบบภาพ 

เครื่องฉาย จ านวน 1 ที่นั่ง เป็นต้น 

4. การวางป้าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้วางไว้ตรงกลางโต๊ะตามล าดับที่นั่งของผูเ้ข้าร่วมประชุม ลักษณะ

ป้ายเป็นป้ายสามเหลี่ยม เพื่อแสดงใหผู้เ้ข้าร่วมได้ทราบว่าตนนั่งประจ าที่จุดไหนของโต๊ะประชุม กรณีนี้

เป็นรูปแบบการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ และการประชุมไม่เป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องมีป้าย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
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ภาพท่ี........ การจัดหอ้งประชุมแมก่า ส าหรับการใหบ้ริการ 

 

ภาพที่......บรเิวณห้องประชุมที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ที่นั่ง 

 

 

 

 

(โตะ๊ประชุม)  

ผู้ปฏิบัติงานควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ 

ประธาน 

เลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

ผู้ร่วมประชุม 

จอ
ฉา

ยโ
ปร

เจ
คเ

ตอ
ร์ 
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ห้องประชุมคณะ ICT ให้บรกิารจัดการประชุม จ านวน 98 ที่น่ัง  

องค์ประกอบการจัดที่น่ังประกอบไปด้วย  
1. ที่นั่งส าหรับประธานจะนั่งอยู่ตรงกลางหัวโต๊ะประชุม 

2. ที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

- จุดที่นั่งส าหรับประธาน นั่งตรงกลางหัวโต๊ะ  

- ทีน่ั่งซ้ายมือประธานเป็นที่นั่งรองประธาน  

- ที่นั่งด้านขวามือประธานเป็นที่นั่งเลขานุการ  

- ฝัง่ที่นั่งแถวยาวสองแถวขวามือประธานเป็นล าดับที่นั่งคณะกรรมการ จ านวน 24 ที่นั่ง 

- ฝัง่ที่นั่งแถวยาวสองแถวซ้ายมือประธานเป็นล าดับที่นั่งคณะกรรมการ จ านวน 24 ที่นั่ง  

- ที่นั่งสองแถวหลังฝ่ังขวามอืประธานเป็นที่นั่งผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 35 ที่นั่ง  

- ที่นั่งสองแถวหลังฝ่ังซ้ายมือประธานเป็นที่นั่งผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 13 ที่นั่ง  

3. ที่นั่งส าหรับผู้ปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ในหอ้ง 

ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะนั่งควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ระบบภาพ 

เครื่องฉาย จ านวน 1 ที่นั่ง เป็นต้น 

4. การวางป้าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้วางไว้ตรงกลางโต๊ะตามล าดับที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

ลักษณะป้ายเป็นป้ายสามเหลี่ยม เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบว่าตนนั่งประจ าที่จุดไหนของโต๊ะ

ประชุม กรณีนี้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ และการประชุมไม่เป็นทางการ ไม่

จ าเป็นต้องมีป้าย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี........ การจัดหอ้งประชุมคณะ ICT ส าหรับการใหบ้ริการ 
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ภาพที่......บรเิวณห้องประชุมที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ที่นั่ง 

3.2 วิธีการปฏิบัติงานให้บรกิาร 

วิธีข้อปฏิบัติในใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกอบไปด้วย (1) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการห้องประชุมประสงค์จะขอใช้งานห้องประชุม ให้ผู้ใช้บริการแจ้ง

เรื่องกรอกแบบฟอร์ม ที่เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบดูแล (2) หา้มผู้ใชบ้ริการน าอุปกรณ์ภายในห้องประชุมทุกชิ้น 

เช่น โต๊ะ,เก้าอี้,คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ออกจากห้องประชุมโดยเด็ดขาดเว้นจะได้รับการ

อนุญาตจากผู้ให้อนุญาต ก่อนจึงจะสามารถเอาออกไปได้ และถ้าหากพบว่ามีการขนย้ายของหรืออุปกรณ์

ใดๆ ออกห้องไปจะแจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร ความผิดจากการท าโดยภาระการโดยไม่ขออนุญาตก่อน         

(3) เอกสารแบบฟอร์มการจองขอใช้บริการหอ้งประชุม ใช้ได้ 1 ครั้ง โดยระบุ วัน เวลา ให้ชัดเจนและถูกต้อง

ในจองใช้ห้องประชุมผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเรื่องหรือวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยกรอกรายละเอียด

ตามแบบฟอร์ม หากไม่ท าการจองใช้งานห้องประชุมจะถือว่าท่านไม่ได้จองใช้บริการทางผู้ให้บริการจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ไม่ได้จองใชง้านหอ้งประชุม (4) เมื่อมีการประชุมทุกครั้งผูใ้ช้บริการจะต้องช่วยกัน
รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องให้เรียบร้อยดี หากอุปกรณ์ที่ใช้งานมีปัญหาระหว่างการใช้งานอยู่ขนาดนั้นให้รีบ

แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดูแลโดยด่วนเพื่อท าการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ (5) กรณีที่มีการเลื่อนก าหนดวัน

ประชุม ให้ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ผู้บริการทราบเพื่อจะได้ก าหนดวันใหม่ใหม่อีกครั้ง (6) เมื่อผู้ใช้บริการมีการ

น าเสนอไฟล์งาน หรือเอกสารน าเสนอลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากด าเนินการประชุมเสร็จสิ้น      
ขอความร่วมมือให้ ลบไฟล์งานของท่านออกด้วยทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่เสียพื้นที่ในการใช้งานบนอุปกรณ์

เครื่องคอมพวิเตอร์ของห้องประชุมและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากผู้ใหบ้ริการตรวจพบว่ายังไม่ได้ 

ลบไฟล์ออก ผู้ให้บริการจะท าการลบโดยถือว่าท่านได้ทราบแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ถัดจากวันประ ชุม 1 

วัน ข้อปฏิบัตินี้ได้ใช้ปฏิบัติ ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 งานโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
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3.3 เงื่อนไข 

การด าเนินการจัดการประชุมจะต้องมีการให้บริการที่พร้อมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งห้องประชุมที่มี

การจัดเตรียมอุปกรณ์นั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติ ที่จะต้องอาศัยผู้ให้บริการด าเนินการจัดเตรียมนอกจากผู้

ให้บริการผู้ขอใชต้้องเข้าใจวิธีการใช้งานผ่านคู่มอืและสามารถด าเนินการเองได้ ผูใ้ห้บริการจะต้องตรวจเช็ค

ความพร้อมก่อนการเข้าใช้งานรวมไปถึงการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมโดยมีการจัดหาเพื่อ

เตรียมให้พร้อมต่อการใช้งาน 

ในการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงการให้บริการด้านการใช้บริการที่ครอบคลุมทั้งเทคนิคและวิธีการ

ปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เทคนิคด้านการควบคุมระบบเสียง ระบบภาพ ระบบไฟ ที่มี

บริการภายในห้องประชุม รวมทั้งสไลด์การน าเสนองาน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่ผู้ขอใช้สามารถปฏิบัติเองได้

และวิธีการขัน้ตอนการใชส้ื่อตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมให้ด าเนินไปเป็นที่เรียบร้อย 

3.4 ข้อสังเกตข้อความระวัง 

การใชบ้ริการหากมีการใช้งานอุปกรณ์และเกิดพบปัญหาด้านการใช้งานผูใ้ช้บริการต้องแจ้งผูใ้หบ้ริการ

ทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถกับมาใช้งานได้เป็นปกติ และอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ใดเกิดความเสียหายจากการใช้งานผู้ดูแลหรือผูป้ฏิบัติงานต้องแจ้งซ่อมบ ารุงเพื่อใหก้ลับมา

ใช้งานได้ ส าหรับข้อควรระวังในการปฏิบัติงานให้บริการจะต้องควบคุมการใช้บริการไม่ให้เกิดการใช้บริการ

ที่ทับซ้อนกันหรือวัน เวลา การประชุมเกิดการชนกัน และต้องชัดเจนทั้งการบวนการรับเรื่องและควร

เรียงล าดับความส าคัญในการให้บริการแต่ละงาน ในส่วนความจ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี คือ ต้องเข้า

ใจความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้รวมถึงการ

ส ารวจจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

4.แนวคดิ 

- แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดเตรยีมห้องประชุม 

- แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

- แนวคิดที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
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ความหมายของการจัดเตรยีมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 

 ความหมายของการจัดการห้องในการให้บริการ เพื่อเป็นพืน้ที่ในการหารื้อ ปรึกษา และการสนทนา

เพื่อให้เกิดการเข้าใจในวาระการประชุมของผู้ขอใช้บริการและยังเป็นการจัดสรรการให้บริการที่พร้อมอยู่

เสมอ ส่วนอุปกรณ์ก็ต้องมีการส ารวจตรวจเช็คความพร้อมและเปิดการใช้งานได้ปกติ นี้คือวิธีการในการ

จัดการเตรียมห้องประชุมเบือ้งต้น เพื่อให้การประชุมทุก ๆ ครั้งสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ ทั้งการจัด

สัมมนา การประชุมในโอกาสส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา การจัดเตรียมห้องแต่ละครั้งยังต้อง

อาศัยการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีความต้องการเพิ่มเติมเช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็น ใน

การจัดการประชุม การเตรียมห้องประชุมในแต่ละครั้งย่อมค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ใช้งานเป็นหลัก นั้น

คือปัจจัยในการท างานเกี่ยวกับการเตรียมหอ้งประชุมส าหรับการไว้ใหบ้ริการ เป็นต้น 

ความจ าเป็นของการเตรยีมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 

 ความจ าในการปฏิบัติงานจัดเตรียมห้องประชุม ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่หลายหน่วยงาน องค์กร 

ก็ย่อมมีความจ าเป็นในการมีห้องประชุมไว้ส าหรับบริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอกที่มคีวามประสงค์จะขอใช้บริการและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายต่อการใช้งานทุกครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ระบบภาพ ระบบเสียง การน าเสนอ การจัดสรรพื้นที่ จุดที่นั่ง 

การรับรองผู้เข้าร่วมการประชุม รูปแบบที่นั่ง การเตรียมสื่อสไลด์น าเสนอ ก็ถือวา่มีความจ าเป็นเพื่อสอดรับ

กับบริบทของการจัดประชุม การจัดห้องประชุมในแตล่ะครั้งจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผูข้อใช้บริการ

ให้เกิดความเข้าใจและพอใจในระดับดีสิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้น คือ ขนาดที่ให้บริการจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบภาพเสียง พัด

ลมดูดอากาศต้องใช้งานได้ไม่ติดขัด รวมถึงอุปกรณ์ที่จ าเป็นควรจัดวางให้เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ก่อนการเริ่มประชุมทุกครั้งห้องประชุมต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมให้ผู้ใช้บริการ

สามารถใช้งานได้จรงิและเกิดข้อผิดพลาดใหน้้องที่สุด   
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บทที่ 4 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์

ส าหรับการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อม

รายละเอียดกระบวนการ หรือล าดับของการท างานให้บริการว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรและจะเริ่มจาก

กระบวนการใดก่อน ที่ไหน อย่างใด เมื่อไหร่ เพื่อให้เข้าใจและชัดเจนของวิธีการและขั้นตอนในการ  

ให้บริการจัดการประชุมส าหรับผู้ขอใช้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการในการจัดเตรียมห้องประชุมไว้ส าหรับบริการผู้ขอใช้บริการ 

ของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้จัดท าจะอธิบายการใช้ผังตามรูปภาพตารางที่ 

4.2 และ 4.1 โดยผู้เขยีนได้จัดท าขึ้นเพื่อความเข้าใจและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตาม

ผังกระบวนการและขั้นตอนโดยอธิบายสัญลักษณ์ตามรูปภาพตารางที่ 4.1 และ 4.2 ดังนี้  

 รูปภาพตารางที่ 4.1 เส้น กรอบ สัญลักษณ์ผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 

 

 

จุดเร่ิมตน้และจุดสิน้สุด 

 

 

 

การปฏบัิตงิาน และจุดท่ีมีการปฏบัิตงิานแตอ่ยู่ระหว่างการตัดสนิใจและการอนุมัติ 

 

 

 

การตัดสินใจ ชอ่งทางเลือก หรือการอนุญาต การอนุมัตอิย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

 

เส้นทางทศิทางของขัน้ตอนการด าเนนิการ ซึ่งเป็นเส้นทางการปฏบัิตงิานอย่าง

ตอ่เนื่องตามหัวลูกศร 

 

 

 

จุดสิน้สุดและแสดงในกรอบสัญลักษณ์ ไมผ่่าน 

 

 
จุดสิน้สุดการปฏบัิต ิผ่าน 
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แบบฟอร์มการขอใช้บรกิารห้องประชุม ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิาร 

 ผูข้อใช้บริการหอ้งประชุม ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการหอ้งประชุม ตามที่ก าหนดการขอ

ใช้บริการ ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูล วันที่/เดือน/พ.ศ. วันที่กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุม 

2) กรอกข้อมูล ชื่อผูข้อใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล  

3) กรอกข้อมูล สังกัด/คณะ/วิทยาลัย/ฝา่ยงาน/งาน/หนว่ยงาน พร้อมระบุความประสงค์ขอใช้

บริการเพื่อจัดการประชุม 

4) เลือกห้องประชุมโดยท าเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกหอ้งประชุมที่จะขอใช้บริการ 

5) กรอกข้อมูล วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่จะขอใช้บริการวันที่ไหนถึงวันที่ไหน ให้ชัดเจน 

6) กรอกข้อมูลจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน ท าเท่าไหร่ 

7) ลงช่ือ ผู้ขอใชบ้ริการหอ้งประชุม  

ผูใ้ห้บริการห้องประชุมหรอืผูป้ฏิบัติงาน ตอ้งกรอกข้อมูล รายละเอียดเพื่อเสนอผู้อนุมัต ิดังนี้ 

1) กรอกข้อมูล หอ้งที่ผู้ขอใช้บริการ 

2) กรอกข้อมูล วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่จะขอใช้บริการวันที่ไหนถึงวันที่ไหน 

3) กรอกข้อมูล หัวข้อการจัดการประชุม 

4) กรอกข้อมูล ชื่อ- นามสกุลผูข้อใช้บริการ 

5) กรอกข้อมูล ส่วนงาน/หนว่ยงาน/ฝา่ยงาน/งาน 

6) ลงช่ือ ผู้รับเรื่อง และระบุวันที่/เดือน/พ.ศ. 

7) เสนอเอกสารให้ผูอ้นุมัติ รับรองแบบฟอร์มการขอใช้บริการหอ้งประชุม  

8) กรณีได้รับการอนุมัติ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งและกรอกข้อมูล ลงผา่นระบบปฏิทินตารางการขอ

ใช้บริการหอ้งประชุม และแจง้ผู้ขอใช้บริการทราบว่าได้รับการอนุมัติ 

9) กรณีไม่ได้รับการอนุมัติ ผูใ้หบ้ริการจะต้องแจ้ง ผู้ขอใช้บริการทราบโดยทันที ว่าไม่อนุมัติเพราะ

เนื่องจากสาเหตอุะไร ตามรายละเอียดที่ผูอ้นุมัติระบุไว้   

10) ผูใ้ห้บริการท าการยกเลิกแบบฟอร์มการขอใช้บริการจองห้องประชุม 
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แผนปฏิบัติงาน 

 งานให้บริการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการให้บริการ แผนการปฏิบัติงาน 

จะด าเนินการปฏิบัติตามแผนโครงการหรือกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา การให้บริการโครงการนอกแผนและยังหมายถึงหน่วยงานภายในและภายนอกที่จะเข้า

มาขอใช้บริการอีกทั้งยังต้องอาศัยการใหบ้ริการตามก าหนดการขอใช้บริการห้องประชุม โดยยึดแบบฟอร์ม

การขอใชบ้ริการเป็นหลักในการให้บริการเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติจากผูบ้ริหาร ส าหรับ

แบบฟอร์มใดที่ได้รับการอนุมัติผู้ให้บริการจะท าการกรอกข้อมูลลงตารางปฏิทินเพื่อแสดงผลการจองผ่าน 

ช่องทางเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรูปแบบปฏิทินการจองใช้บริการห้อง

ประชุม เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจเช็คว่าห้องประชุมนั้น ๆ ว่าง หรือมีการจัดการประชุมใดหรอืไม่

เพื่อให้ผู้ขอใชบ้ริการสามารถตรวจเช็คได้ เป็นต้น 
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บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการพัฒนางาน 

1. ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดเตรยีมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการ ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีปัญหาการปฏิบัติงานและให้บริการ 

ด้านการจัดเตรียมห้องประชุม ส าหรับการจัดการประชุม การจัดอบรม สัมมนา โดยผู้จัดท าคู่มือ

เล่มนี้ขอสรุปปัญหาตามประสบการณ์ที่ได้ให้บริการแก่ผูข้อใช้บริการ ดังนี้ 

1.1 ปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใช้บริการ ส าหรับบุคลากรผู้ขอใช้บริการห้องประชุม 

 1) ปัญหาบุคลากรผูข้อใช้บริการไม่ทราบปฏิทินการขอใช้บริการหอ้งประชุม 

 2) ปัญหาบุคลากรผูข้อใช้บริการที่ไม่แจง้การขอใช้ห้องประชุมก่อนล่วงหน้า  

1.2 ปัญหาการปฏิบัติงาน ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์  

 1) ผู้ใชบ้ริการไม่มีความรู้ความเข้าใจต่ออุปกรณ์ที่จะใช้งานในห้องประชุม 

 2) ปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
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2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใช้บริการ ส าหรับบุคลากรผู้ขอใช้บรกิารห้องประชุม 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1)ผู้ใชบ้ริการไม่มีความรู้ความเขา้ใจ

ตอ่อุปกรณท่ี์จะใชง้านในห้อง

ประชุม 

   ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏบัิตงิานด าเนินการแก้ไข โดยสร้างปฏทิิน

ตารางการจองหอ้งประชุม โดยแสดงผลผา่นช่องทางเว็บไซต์ของ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

 

2) ปัญหาบุคลากรผู้ขอใชบ้ริการท่ี

ไมแ่จ้งการขอใชห้้องประชุมกอ่น

ล่วงหนา้ 

   ผู้ขอใชบ้ริการเข้าตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการและ

กรอกข้อมูลการใช้บริการครบถ้วน โดยมีแบบฟอร์มให้ผู้ขอใช้

บริการดาวนโ์หลดผ่านเว็บไซตค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร หรอืผู้ขอใชจ้ะประสงคจ์ะมาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงก็

สามารถท าไดโ้ดยส่วนใหญจ่ะมกีารขอใช้บริการล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ 

หรือก่อน 3 วันท่ีจะมกีารจัดการประชุม 

 

  

2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ใชบ้ริการไม่มีความรู้ความ

เข้าใจตอ่อุปกรณท่ี์จะใชง้านในหอ้ง

ประชุม 

   ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏบัิตงิานด าเนินการโดยเปิดระบบเปิดการใช้

งานและตรวจเช็คความพร้อมกอ่นการจัดการประชุม โดยจัดท า

คู่มอือธิบายอุปกรณน์ัน้ติดไว้ให้ผู้ใชง้านได้อ่านและท าความเข้าใจ  

 

2)ปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของ

อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ 

ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏบัิติงานด าเนนิการ ส ารวจ ตรวจเช็คอาการ

และความเสียหาย ท าการประเมินความเสียหาย และประสานส่ง

แจ้งซ่อม พรอ้มท าเร่ืองแจ้งซ้อมบ ารุงตามระเบียบวธีิการท่ี 

มหาวทิยาลัยก าหนด เพื่อใหก้ลบัมาใชง้านได้ปกต ิ
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บรรณนุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาพแผนผังหอ้งประชุมแม่กา 

 

ภาพภายในหอ้งประชุมแม่กา 

 

(โตะ๊ประชุม)  

ผู้ปฏิบัติงานควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ 

ประธาน 

เลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

ผู้ร่วมประชุม 

จอ
ฉา

ยโ
ปร

เจ
คเ

ตอ
ร์ 
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ภาพการจัดโต๊ะและเก้าอีท้ี่นั่งไว้บริการภายในหอ้งประชุมแม่กา 

 

ภาพแผนผังหอ้งประชุมคณะ ICT 
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ภาพภายในหอ้งประชุมคณะ ICT และการจัดที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ไว้บริการ 
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แบบส ำรวจควำมพึ่งพอใจในกำรใช้บริกำรห้องประชุม 

ห้องประชุมแม่กำ,ห้องประชุมคณะ ICT  

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 
ค ำอธิบำย: แบบประเมินนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจขอผู้มำขอใช้บรกิำร เพื่อใชใ้นกำรติดตำมประเมินกำรให้บรกิำรในภำพรวม

และปรับปรุงกำรให้บรกิำรของงำนหอ้งประชุมคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ ดังนั้น จึงใคร่ขอควำมร่วมมือ

จำกท่ำนโปรดกรอกข้อมลูและขอข้อเสนอแนะตำมควำมเป็นจริง 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไป 

ค ำชี้แจง: โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน  ให้ตรงกับควำมเป็นจริง 

1. เพศ    ชำย      หญิง 

2. สถำนะ    นิสิตชั้นปีที่ 1     นิสิตชั้นปีที่ 2 

    นิสิตชั้นปีที่ 3     นิสิตชั้นปีที่ 4 

    คณำจำรย์/บุคลำกร    อื่น ๆ (โปรด

ระบุ)................................................... 

    บุคคลภำยนอก สังกัด/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน....................................................................................... 

3. ห้องประชุม   ห้องประชุมแม่กำ     ห้องประชุมคณะ ICT 

 

ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจในกำรใชบ้รกิำรห้องประชุมแม่กำ,ห้องประชุมใหญ่คณะ ICT ,ห้องปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ ICT 1219 

ค ำชี้แจง: โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในระดับควำมพึง่พอใจ ที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

โดย 5 หมำยถึง มำกที่สุด , 4 หมำยถึง มำก , 3 หมำยถึง ปลำนกลำง , 2 หมำยถงึ น้อย , 1 หมำยถงึ น้องทีสุ่ด 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอรับบริกำรใชห้้องประชุมและ

ห้องปฏบิัติกำรคอมพวิเตอร ์

     

2.กำรใหบ้ริกำรของเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องประชุม      

3.ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบของห้องประชุม      

4.อุณหภูมภิำยในห้องประชุม      

5.แสงสวำ่งภำยในห้องประชุม      

6.กำรจัดตกแต่งห้องประชุมมีควำมเหมำะสม      

7.ควำมพงึพอใจในภำพรวมของกำรใหบ้ริกำรหอ้งประชุม      

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................... 
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ประวัตผิู้เขยีน 

 

 

ชื่อ    นายภานุวัฒน์  โลมากุล  

ประวัติการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร น.ศบ.นิเทศศาสตร์บัณฑติ  

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

สถานที่ท างาน ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ข้อตกลงส่วนบุคคลตามแนวการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 “NEXT Administration”  

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานวิชาการ 
 

ล าดับ รายการ ค่าเปา้หมาย 

1 จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 

 เรื่อง “คูม่ือปฏิบตัิงานการใหบ้รกิาร 

โสตทัศนศึกษา” 

 

1 เรื่อง 

2 การเสนอขอรับทุนสนับสนนุงาน R2R 

เรื่อง “ความพึง่พอใจต่อการใช้บริการห้องประชุม

ประจ า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัพะเยา” 

 

1 เรื่อง 

 

         ผู้เสนอ           ผู้บงัคับบัญชาชัน้ต้นระดับหัวหน้างาน 
 

 ……………..……….………………………….              ……………………………………………. 

     (นายภานุวัฒน ์ โลมากุล)               (นางกมลทิพย ์ รักเป็นไทย) รับทราบ 

      ต าแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา                ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา  

             รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 

 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นระดับหัวหน้าส านักงาน 
 

.............................................. 

(นางโกลัญญา ตายะ) รับทราบ 

หัวหน้าส านักงานคณะ 

ผู้รับข้อเสนอ 
 

........................................... 

            (นายสัณห์ชัย  หยีวยิม) เห็นชอบ 

รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนสิิต 

 

ผู้อนุมัต ิ

 

.............................................. 

(ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


