
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรควบคุม ดูแล กำรใช้ห้องประชุม

และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.01.004 

 
 

 
วันที่บงัคับใช ้

29/3/64 

 
เขียนโดย : เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
ควบคุมโดย :  หวัหน้ำส ำนักงำน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เป็นกระบวนกำรควบคุมกำรใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานที่เข้ามำใช้
บริกำร โดยสำมำรถเข้ำใจถึงวิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริกำรมีความเข้าใจได้อย่ำงถูกต้อง
ตามหลักการใช้ห้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

ขอบเขตงำน : กำรปฏิบัติกำรขอใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง สิ่งอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ใน
กำรสนับสนุนกำรประชุม และพิธีกำรต่ำง ๆ ประสำนงำนกำรขอใช้มำยังส านักวิทยบริการฯ โดยห้องประชุม 
และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้แก่ 
1. ห้องประชุมพวงพยอม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 
2. ห้องประชุมเหลืองบำงพระ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 
3. ห้องประชุมธิดำธำร ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ 
4. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 
5. ห้องจุฬารัตน์ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  
6. อุปกรณ์กำรน ำเสนอ 
7. สิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ส านักวิทยบริการฯ รบัผิดชอบ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กำรขอใช้ห้องประชุม หมำยถึง ผู้มีควำมประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม ต้องท ำหนังสือหรือบันทึกข้อความ เพ่ือ
ยืนยันค ำขออนุญำตต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริการฯ พิจำรณำอนุญำตก่อนกำรใช้ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
โดยต้องระบุ วัน และเวลำที่จะขอใช้ว่าเป็นวันในรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร อย่ำงชัดเจน 
กำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หมำยถึง ผู้มีควำมประสงค์จะขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ต้อง
ท ำหนังสือหรือบันทึกข้อความ เพ่ือยื่นค ำขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริการฯ พิจำรณำอนุญำตก่อนกำร
ใช้ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร โดยต้องระบุ วัน และเวลำที่จะขอใช้ว่าเป็นวันในรำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร 
อย่ำงชัดเจน 
ผู้ขอใช้ที่เป็นหน่วยงำนภำยใน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำร : พิจำรณำ / เสนอ / อนุมัติ / สั่งกำร ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน : ควบคุม ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไป พิจำรณำวิเครำะห์กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ เสนอควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำร 
เจ้าหน้าที่สารบรรณ : ตรวจเช็คตารางการให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจำกหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

เอกสำรอ้ำงอิง : เงื่อนไขกำรใช้ห้องประชุมที่อยู่ด้านหลังแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 
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แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ขอใช้ห้องประชุม งำนสารบรรณ ห้องจัดเก็บเอกสำรของ

หน่วยงำน 
5 ปี เรียงตำมวันที่ 

 
 

  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 
 

  

1. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปรับเรื่องจำกหน่วยงำนที่ขอรับ
บริกำร 

1-2 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือรับ 
2. หนังสือรำชกำร 

2. 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 
/ 

เจ้าหน้าที่ 
สารบรรณ 

 

 
                             
 
 
 
 
 

-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
หนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและ ควำมเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ  
-เจ้าหน้าที่สารบรรณตรวจเช็คตำรำงกำรให้บริกำรห้อง
ประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

1-2 นำท ี
 
 

1-2 นำท ี

1. ทะเบียนหนังสือรับ 
2. หนังสือรำชกำร 
 
1. ตารางการตรวจเช็ค 

3. 
 
 

 

หัวหน้าส านัก
งาน 

 

 หัวหน้าส านักงานเกษยีณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือรำชกำรต่อ
ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 

5 นำท ี หนังสือรำชกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำร  ผู้อ ำนวยกำร พิจำรณำลงนำมหนังสือรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

10-20 นำที หนังสือรำชกำร 

5. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปแจ้งกลบัไปยงัผู้ขอรับบริการ 
และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 
 

1-2 นำท ี หนังสือรำชกำร 

6. เจ้ำหน้ำที่สำร
บรรณ/ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 1. เจ้าหน้าที่สารบรรณสรุปรำยงำนชัว่โมงกำรใช้ห้องประชุม
จ านวนครั้งต่อเดือนและสรุปความพึงพอใจของการใช้ห้อง
ประชุม 
2. เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์เตรียมควำมพร้อมของกำรขอใช้
ห้องประชุมและหอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

5-10 นำท ี
 
 

10-20 นำที 

1. ตารางการใช้ห้อง 
2. ความพึงพอใจ 
 
1. แบบฟอร์มกำรขอ
ใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

    
 
 

  

 

รับเรื่อง 
 

เร่ิมต้น 

ส่งคืน
ต้นเรื่อง 

ถูกต้อง 

ตรวจเช็ค/ 
แยกประเภท/ 

กลั่นกรอง 

เสนอหนังสือรำชกำร 

ไม่ถูกต้อง 

จบ 

แจ้งกลับไปยังผู้ขอรับบริกำร และแจ้งผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง 

พิจำรณำ 
ลงนำมหนังสือรำชกำร 

 

ลงนำม 

เตรียมความพร้อมการใช้ห้อง / 
สรุปความพึงพอใจการให้บริการ 


