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จัดท ำโดย นำยศิลปชัย จงใจ 
วันที่จัดท ำ 
1 มกรำคม 2561 

ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ แก้ไขครั้งที่………………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การบริการห้องประชุม 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำรห้องประชุม ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันใน
กำรจัดบริกำรห้องประชุม ตำมภำระงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี และเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนในต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ด้วย 
 

2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนในกระบวนงำน กำรบริกำรห้องประชุม นี้ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำร
ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย โดยมีเนื้อหำครอบคลุมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กำรให้บริกำรห้อง
ประชุม โสตทัศนูปกรณ์ กำรให้บริกำรถ่ำยภำพนิ่งกิจกรรมภำยในห้องประชุม รวมถึงกำรรวบรวมสถิติและ
วิเครำะห์กำรใช้บริกำรห้องประชุมของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์ในกำรใช้ประกอบกำร
พิจำรณำในเชิงนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป 
 

3. ค าจ ากัดความ 
“มหำวิทยำลัย” หมำยถึง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
“ผู้ขอใช้บริกำร” หมำยถึง บุคลำกรหรือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
“หน่วยงำน” หมำยถึง หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 “เจ้ำของเรื่อง” หมำยถึง งำนบริหำรงำนทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
 “ประกำศ” หมำยถึง ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง กำรให้บริกำรห้องประชุมและอุปกรณ์
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

“ระบบ” หมำยถึง ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ภำยใต้กำรดูแลรับผิดชอบ ของ งำนบริหำรงำน
ทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 “ห้องประชุม” หมำยถึง ห้องประชุมภำยในอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้
มอบหมำยให้ งำนบริหำรงำนทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รับผิดชอบดูแล มี
ทั้งหมด 7 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมวำรินช ำรำบ ห้องรับรองวำรินช ำรำบ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ห้องประชุม
พิบูลมังสำหำร ห้องประชุมบุณฑริก ห้องประชุมเดชอุดม และห้องประชุมโพธ์ิไทร 
 

4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
4.1 อธิกำรบด ี อนุมัติให้หน่วยงำนใช้ห้องประชุม 
4.2 รองอธิกำรบด ี รับมอบอ ำนำจจำกอธิกำรบดี พจิำรณำและอนุมัติให้หน่วยงำนใช้ 

ห้องประชุม 
4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง รับมอบอ ำนำจจำกอธิกำรบดี พจิำรณำและอนุมัติให้หน่วยงำนใช้ 

ห้องประชุม 
4.4 หัวหน้ำงำน  พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องในข้ันต้น 
4.6 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ   ให้บริกำรห้องประชุม โสตทัศนปูกรณ์และกำรปฏิบัตงิำนทีเ่กี่ยวข้อง 
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow  
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# กระบวนการ รายละเอียด เวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารที่ 
ใช้อ้างอิง 

1 

 

ตรวจสอบห้องประชุม
ผ่ำนระบบจองห้อง
ประชุมออนไลน์ เม่ือ
ห้องว่ำงจึงท ำกำรจอง
ห้องประชุม 

5 นำที 1. ผู้ขอใช้บริกำร
ห้องประชุม 

ในระบบฯ คู่มือกำรใช้
งำนระบบ
จองห้อง
ประชุม
ออนไลน ์

2 

 

ตรวจสอบรำยกำรขอ
ใช้บริกำรห้องประชุม
ในระบบจองห้อง
ประชุมออนไลน์  

5 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

3 
 

ประสำนผู้ขอใช้บริกำร
เพื่อยืนยันกำรขอใช้
ห้อง ขอทรำบ
รำยละเอียดกำรจัด
งำน รูปแบบ และ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

10 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

4 

 

                   
                    
             

1 วัน 1. ผู้ขอใช้บริกำร
ห้องประชุม 

บันทึกข้อควำม
ขอใช้ห้อง
ประชุม 

 

5 

 

รับบันทึกข้อควำมขอ
ใช้บริกำรห้องประชุม 
สรุปควำม และ
เกษียนหนังสือขอ
อนุมัติ 
 

5 นำที 1. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 
2. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
3. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์  

 ประกำศ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
เรื่อง กำร
ให้บรกิำร
ห้องประชุม
และอุปกรณ์ 

6 

 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
จำกน้ัน ด ำเนินกำรที่
เก่ียวข้อง 
กรณี อนุมัติให้ใช้ห้อง
ประชุม 
1. แจ้งผู้ใช้บริกำร
ทรำบ 
2. ด ำเนินกำรใน
ขั้นตอนต่อไป 
กรณี ไม่อนุมัติให้ใช้
ห้องประชุม 
1. แจ้งผู้ใช้บริกำร

1 วัน 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 

  
               

        
 

รับเร่ืองและน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 

ท ำหนังสือขอใช้ห้อง
ประชุม 

ประสำนผู้ขอใช้บริกำร 

ตรวจสอบกำรขอใช้
บริกำรห้องประชุม 

จองห้องประชุมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์
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# กระบวนการ รายละเอียด เวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารที่ 
ใช้อ้างอิง 

ทรำบ 
2. ยุติขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

7 

 

จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในกำรประชุม 
อำทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ขยำยเสียง เครื่องฉำย
ภำพ ให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน 

60 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

8 

 

บันทึกเสียง บันทึก
ภำพน่ิง แก้ไขปัญหำ
ทำงเทคนิคที่อำจ
เกิดขึ้น หรือช่วยเหลือ
8ทั่วไป 

ตลอด
กำร

ประชุม 

1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

9 

 

กรณีที่มีการขอใช้
บริการห้องประชุม
ต่อเนื่อง (ต่าง
หน่วยงาน) 
1. แจ้งแม่บ้ำนท ำ
ควำมสะอำด 
2. จัดเตรียมห้อง
ประชุมและอุปกรณ์ 
กรณีที่ไม่มีการขอใช้
บริการห้องประชุม
ต่อเนื่อง  
1. ด ำเนินกำรใน
ขั้นตอนต่อไป 

20 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. แม่บ้ำน 

  

10 

 

ตรวจสอบควำม
เรียบร้อยและจัดเก็บ
อุปกรณ์หลังเสร็จสิ้น
กำรประชุม  

15 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

11 

 
 

บันทึกภำพน่ิงลงเว็บ
เพจเฟสบุค “ห้อง
ประชุม ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  
ม.อุบลฯ” และตัดต่อ
ไฟล์บันทึกเสียง 

30 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

12 

 
 

แจ้งแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำดบริเวณห้อง
ประชุม ตรวจสอบ

30 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง

 ระเบียบ
ส ำนักนำยก
รัฐมำตรี ว่ำ

ตรวจสอบและจัดเก็บ
อุปกรณ์ 

บันทึกภำพนิ่งลง
ฐำนข้อมูลและตัดต่อไฟล์

บันทึกเสียง 

เก็บอุปกรณ์ 

                   
 

ให้บริกำรระหว่ำงกำร
ประชุม 

จัดห้องประชุมตำม
รูปแบบท่ีผู้ขอใช้บริกำร

แจ้งควำมประสงค์ 
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# กระบวนการ รายละเอียด เวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารที่ 
ใช้อ้างอิง 

ควำมเรียบร้อยและปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด 
ปิดล็อคห้องประชุม 

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.2535 

13 

 

ตรวจสอบรำยกำรขอ
ใช้บริกำรห้องประชุม 
เวลำ 15.30 น. 
จัดท ำป้ำย และน ำไป
ติดที่บอร์ดแจ้งหัวข้อ
กำรประชุมและเวลำ
กำรจัดประชุม 

10 นำที 1. นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
2. ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

14 

 
 

สรุปผลกำรปฏิบัติงำน
และรวบรวมเพื่อจัดท ำ
สถิติกำรขอใช้ห้อง
ประชุมรำยเดือน 

40 นำที นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

หมายเหตุ                                                                     ศ ศ  ษ        
                                              ฝ่                                         ่   
                                       ซ                                                     ๒    
                           ๗      (                                  ศ                          
   ฑ                 ธ ์   ) 

*          /   /      /     ๆ                                ธ           /           
                  ธ                    ๆ                                         ธ    
 

6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม 
6.1 ผู้ ขอใ ช้บริ กำรด ำ เนินกำรจองห้อ งประชุมผ่ ำนระบบจองห้ องประ ชุมออนไลน์ ที่ 

http://www.ubu.ac.th/~ub-central/meetingroom/index.php ซึ่ งจะสำมำรถเ ข้ำใ ช้
ระบบฯ ได้เฉพำะวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ หำกผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์ใช้บริกำรห้องประชุมใน
วันหยุดท ำกำร จ ำเป็นต้องท ำบันทึกข้อควำมขอใช้บริกำรห้องประชุม มำที่ กองกลำง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี โดยช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและก ำหนดกำรจัดประชุมให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจ

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและ
จัดท ำสถิติกำรขอใช้บริกำร 

จัดท ำและติดป้ำยแจ้งกำร
ให้บริกำรห้องประชุม 
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พิ จ ำ ร ณ ำ อ นุ มั ติ  เ ป็ น ก ร ณี ไ ป  ตั ว อ ย่ ำ ง แบ บ ฟ อ ร์ ม ใ น ร ะบ บ ฯ  มี ดั ง ภ ำ พ 

 
6.2 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกำรขอใช้บริกำรห้องประชุม ผ่ำน 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และประสำนผู้ขอใช้บริกำรเพื่อยืนยันกำรขอใช้ห้อง ขอทรำบ
รำยละเอียดกำรจัดงำน รูปแบบ และจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม  จำกนั้น แจ้งผู้ขอใช้บริกำรให้
จัดส่งบันทึกข้อควำมขอใช้บริกำรมำที่ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อกองกลำง ได้รับ
บันทึกข้อควำมแล้วจึงเป็นหน้ำที่ของนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ รับเป็น
เจ้ำของเรื่องและเกษียนหนังสือเสนอถึงผู้บังคับบัญชำพิจำรณำอนุมัติให้ใช้บริกำร 

 
ขั้นตอนการเตรียมห้องประชุม 
6.3 เมื่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำอนุมัติให้หน่วยงำนผู้ขอใช้บริกำรใช้บริกำรห้องประชุมแล้ว จึง

จัดเตรียมห้องประชุม/อุปกรณ์ อำทิ โต๊ะ เก้ำอี้ เครื่องขยำยเสียง เครื่องฉำยภำพ ระบบ
บันทึกเสียง เครื่องปรับอำกำศ (เปิดก่อนก ำหนดจัดประชุม 30 นำที) ตำมที่ประสำนหน่วยงำน
ในเบื้องต้น  
 

ขั้นตอนการบริการห้องประชุม 
6.4 เมื่อก ำหนดกำรจัดประชุมมำถึง ด ำเนินกำรดูแลกำรประชุม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำทำงเทคนิค

หำกเกิดข้ึนระหว่ำงกำรประชุม บันทึกเสียง (ข้ึนอยู่กับผู้ใช้บริกำร) บันทึกภำพน่ิง  
 

ขั้นตอนหลังการบริการห้องประชุม 
6.5 ภำยหลังกำรประชุม ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมใช้งำน ปิด

ระบบแอร์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งบันทึกไฟล์เสียงให้กับผู้ใช้บริกำรที่แจ้งควำม
ประสงค์ ประสำนแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดบริเวณห้องประชุม 

6.6 ตรวจสอบระบบจองห้องประชุมเพื่อน ำรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำรในวันถัดไปมำจัดท ำป้ำย
แจ้งกำรให้บริกำร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ำอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
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ขั้นตอนสรุปและรายงานผล 
6.7 จัดท ำสรุปกำรขอใช้บริกำรห้องประชุมรำยเดือน รำยงำนผลเชิงสถิติ และวิเครำะห์ เพื่อน ำเสนอ

ผู้บังคับบัญชำทรำบ และรวบรวมเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์รำยปี ทั้งนี้ กำรรำยงำนผล
รำยปีจักประกอบด้วยสถิติกำรขอใช้บริกำรรำยปี และผลกำรตอบแบบส ำรวจระดับหน่วยงำน 
(กองกลำง) เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำพัฒนำวิธีกำรให้บริกำรในปีถัดไป  

 
 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
7.1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 แบบ ได้แก่  
     1) ประเมินผลเชิงปริมำณ คือ รวบรวม สรุป และวิเครำะห์ปริมำณงำน  
     2) ประเมินผลเชิงคุณภำพ ด้วยวิธีกำรส ำรวจโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ

กำรให้บริกำรของหน่วยงำน และน ำข้อเสนอแนะจำกแบบส ำรวจ มำจัดท ำแผนเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร
เป็นข้ันตอนต่อไป 

7.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรที่ก ำกบัดูแลกำรบริกำรห้องประชุม เป็นประจ ำทุก 3 เดือน 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง กำรให้บริกำรห้องประชุมและอปุกรณ์ 
8.2 คู่มือกำรใช้งำนระบบจองหอ้งประชุมออนไลน ์
8.3 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมำตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 

 
9. แบบฟอร์มที่ใช้   
 9.1 ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์  
 9.2 หนังสือขอใช้บรกิำรห้องประชุม 
 

10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการด าเนินการ 

1. ผู้ขอใช้บริกำร มีกำรยกเลิกห้องประชุม แต่ไม่ได้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่หอ้งประชุม เนื่องจำกหำกไม่แจ้ง เจ้ำหน้ำที่ต้อง
เตรียมห้องประชุม เปิดแอร์ เปิดไฟ เครื่องเสียง ท ำให้
สิ้นเปลืองพลังงำนโดยไม่มีกำรใช้งำน และท ำใหเ้จ้ำหน้ำที่
เสียเวลำ แทนที่จะใช้เวลำไปดูแลห้องประชุม ห้องอื่นทีม่ี
กำรใช้งำนจริง 

เน้นย้ ำกับผู้ใช้บรกิำร หำกมีกำรยกเลิกห้อง
ประชุม ต้องรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่หอ้งประชุมโดย
ด่วน  

2. จองห้องประชุม โดยไมม่ีกำรประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ห้องประชุม พอถึงเวลำ กจ็ัดประชุมเลยส่งผลให้ ไม่สำมำรถ
จัดเตรียมหอ้งประชุมและอุปกรณ์กำรประชุมไม่ทันตำมที่
ต้องกำรใช้งำน 

ประสำนผู้ขอใช้หอ้งประชุม  
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11. ภาคผนวก 
   1) ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรือ่ง การใหบ้รกิารห้องประชุมและอปุกรณ์ 
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2) คู่มือการใช้งานระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ 
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3) ตัวอย่างรายการจองห้องประชุมในระบบ 
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4) ตัวอย่างบันทึกขอ้ความขอใช้บรกิารหอ้ง 
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5) รายงานสถิติการใหบ้รกิารหอ้งประชุม ประจ าป ีพ.ศ. 2560 
 


