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ค าน า 
  
 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในการ
ด าเนินงาน “การใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ของนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คู่มือเล่มนี้ได้
อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นขั้น เป็นตอน แต่ละขั้นตอนต้องท าอะไรบ้าง ต้อง
เตรียมไฟล์เอกสารอะไรบ้าง  
 ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอกสาร ความรู้และประสบการณ์จากการท างานมาเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เล่มนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการไว้ใช้ในการปฏิบัติ งาน เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง และช่วยให้การ
บริหารงานของแต่ละหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 

         (จิรพงษ์  เทียนแขก) 
            มีนาคม  25561 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
ห้องประชุมมีความจ าเป็นเช่นเดียวกันกับห้องอ่ืน ๆ ในส านักงาน  สถานที่ท างานเกือบทุกแห่ง จะต้อง

จัดห้องประชุมเผื่อไว้เสมอ มีทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ตามวัตถุประสงค์การใช้ของหน่วยงาน
นั้น ๆ  หรือบางครั้ง ห้องท างานก็จะมีมุมหนึ่งแยกต่างหากไว้ ส าหรับการประชุมย่อย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
พนักงานส านักงานท าหน้าที่คอยดูแลจัดการในเรื่องการประชุม 

ห้องประชุมจึงส าคัญเท่ากับห้องอ่ืน ๆ ในส านักงาน เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากห้องประชุมก็ต้องค านึงถึง
การดูแล บ ารุงรักษา เตรียมพร้อมส าหรับการใช้งาน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมประชุม ดังนั้น คงจะปฏิเสธ
ได้ยากว่า สถานที่จัดประชุมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าตาและตัวแทนองค์กร ได้เช่นเดียวกันกับผู้จัดประชุม 

การด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปี มีข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ไม่ชัดเจนอาศัยการ
ปฏิบัติงานตามความเคยชิน และยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นมาตรฐาน และในกรณีที่ผู้ดูแลติดภารกิจ บุคลากรไม่สามารถท างานแทนกันได้ ดังนั้น จึงจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานการใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้
เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานและลดปัญหาในกรณีที่ต้องมี
การปฏิบัติงานแทนกันเนื่องจากติดภารกิจ รวมถึงในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ผู้ที่จะรับผิดชอบต่อ 
จะได้ใช้คู่มือประกอบการด าเนินงานโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 1. เพ่ือให้นักวิชากาคอมพิวเตอร์ ระดับคณะ มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการมือปฏิบัติงานงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานขั้นตอนการท างานได้
อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
5. เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้ันตอนและ
รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 
 1) ค าอธิบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

2) Work flow กระบวนการ 
3) รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน
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แผนภาพ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชา 
1. รัฐประศาสนศาสตร ์

2. นิติศาสตร ์

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

6. ภาษาไทย 
7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์

8. ภูมิสารสนเทศ 

9. ภาษาจีน 

10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มนาฏศลิป์และการละคร 

2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 

ศูนย ์
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

(GIS) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 

 
 

ส านักงานคณบดี 
1. งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการ 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
4. งานการเงินและพัสด ุ
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานบริการจัดการเรยีนการสอน 
7. งานการประชุม 
8. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

คณะกรรมการอ านวยการคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาบริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าส านักคณบดี 
หัวหน้าศูนย์ 

1. งานวิจยั 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานจัดท าวารสารพิกุล 
4. งานพฒันาทักษะทางภาษา

และการต่างประเทศ 
5. งานจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย 
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวชิาการ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริหารความเสี่ยงและจัด

วางระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

 

1. งานกิจการและพัฒนา
นักศึกษา 

2. งานบริการวิชาการ 
3. งานท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

 

 

1. งานบริหารส านักงานคณบดี 
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพฒันา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

อธิการบด ี
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คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดี 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และหัวหน้าส านกังานคณบดี 

อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศกึษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
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อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติ

ปาลวรรธก์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
ประธานโปรแกรมวิชา 

นิติศาสตร์ 

อาจารย์ธวชินี ลาลิน 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

   
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย ์

(รักษาการแทน)  
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

   
อาจารย์วิยดุา  ทิพย์วิเศษ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ภาษาไทย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลภ  ทองอ่อน 
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

รศ.อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ ์
ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ 
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อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้

ประธานโปรแกรมวิชา 
ดนตรีศึกษา 

รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และ 

การละคร 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ : 

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุม 
2. หัวหน้าส านักงานคณบดีพิจารณาเสนออนุมัติ 
3. จัดเตรียมห้องประชุม 
4. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
5. ความพึงพอใจในการบริการ 

  หัวหน้างาน : ตรวจสอบการจัดเตรียมห้องประชุม 

คณบดีคณะ :  เห็นชอบ/อนุมัต ิ
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แผนผังการปฏิบัติงาน การใช้ห้องประชุม ห้องเรียนและอาคารสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

ผู้รับผิดชอบ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าส านักงานคณบดีพิจารณา 
เสนออนุมัติ 

 

คณบดี 

 

 

การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ความพึงพอใจในบริการ 

เสร็จสิ้น 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

อาจารย์ 

นกัศกึษา 

ควบคมุ ดแูละให้บริการ 

จดัเตรียม วสัด ุอปุกรณ์ 

ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ 

ตรวจเช็ค ซอ่ม บ ารุง 

จดัเก็บอปุกรณ์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และอาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และอาคารสถานที่ แบ่งเป็น 
1.1 ผู้ขอใช้จากหน่วยงานภายใน  ขอใช้เพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา  

การอบรม ที่คณะฯและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้ประสานงานในแต่ละกิจกรรม โดยกรอก
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง แล้วผ่านงานธุรการของคณะฯ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 1.2 ผู้ขอใช้บริการจากภายนอก มาขอใช้บริการห้องประชุม และอาคารสถานที่ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยกรอกแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้ห้อง แล้วผ่านงานธุรการของคณะฯ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  

2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และอาคารสถานที่  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ห้องเรียน 
และอาคารสถานที่ ขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขอใช้บริการและการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบมาตรฐาน
เดียวกัน ในแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ระบุวันเวลาขอใช้บริการ กิจกรรมที่ขอใช้ จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี และประเภท
ขอโสตทัศนูปกรณ์และจ าวนที่ต้องการใช้บริการ ซึ่งแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง สามารถขอได้ที่ส านักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ฯ https://huso.kpru.ac.th 
ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
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 ผู้ขอใช้บริการ ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง ตามที่ก าหนดเพ่ือขอใช้บริการ ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรอกชื่อ-สกุล และต าแหน่ง ผู้ขอใช้บริการ   
2. ระบุความประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
3. กรอกผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีใครบ้าง จ านวนเท่าไร 
4. กรอกวันเดือนปีที่ขอใช้บริการ 
5. ระบุห้องประชุม ห้องเรียน  
6. ระบุจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี ที่ต้องการใช้ 
7. ระบุความต้องการใช้เครื่องขยายเสียงพร้อมกับจ านวนไมค์ที่ต้องการใช้ และอ่ืน ๆ  
8. ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

 
3. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.1 ติดต่อแม่บ้าน พ่อบ้าน ให้จัดโต๊ะประชุมตามที่ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้
ห้อง 
 3.2 ติดต่อประสานคุณสุมาพร  จั่นศรี  ให้ด าเนินการเรื่อง อาหารเบรก อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน น้ าดื่ม กาแฟ เป็นต้น 
   
4. การจัดโต๊ะประชุม 

 การจัดโต๊ะประชุมเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุม และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
สามารถมองเห็นทั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับความต้องการขอผู้ขอใช้บริการห้องประชุมว่าต้องการให้จัดอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 
 
  แบบท่ี 1 จัดแบบตัวอักศร ไอ ในภาษาอังกฤษ 
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  แบบท่ี 2 จัดแบบตัวอักศร ยู ในภาษาอังกฤษ 

 
  
  แบบท่ี 3 จัดแบบตัวอักศร โอ ในภาษาอังกฤษ 

 
 

 แบบท่ี 4 จัดแบบเกือกม้า 
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  แบบท่ี 5 จัดแบบรูปครึ่งวงกลม 
 

 
 

 แบบท่ี 6 จัดแบบรูปสี่เหลี่ยม 
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  แบบท่ี 7 จัดแบบชั้นเรียน 

 
 
 

5. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อมีการขอใช้บริการและมีแบบฟอร์มมาถึงผู้ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอย่างน้อยล่วงหน้า 1-2 วัน 
   (2) จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องเสียง ไมค์ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพทึบแสง  
  (4) เปิดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 15-20 นาที ก่อนที่กิจกรรมหรือการประชุมจะเริ่ม ใน
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   
  (3) ควบคุม ดูแลให้บริการ ต่าง ๆ ตลอดการประชุม 
   (4) หลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องประชุมให้เรียบร้อย 
   (5) จัดเก็บอุปกรณ ์ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานครั้งต่อไป 
 

6. ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในงานบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
โสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ คือ  

(1) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1  ความจุประมาณ 20 คน   
(2) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  ความจุประมาณ 60-100 คน  

  (3) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 ความจุประมาณ 80-100 คน 
  (4) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมสารภี ชั้น 4  ความจุประมาณ 60-80 คน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล  นายจิรพงษ์  เทียนแขก 

วันเดือนปีเกิด  14 กรกฎาคม 2526 

สถานที่เกิด  อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่อยู่ปัจจุบัน  333 หมู่ 6 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120 

   โทร. 084-1781404  E-mail: jiracom@hotmail.com 

สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2556-2558  พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2549-2555   ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2549   วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

    พ.ศ. 2544   วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์) 

   โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 

    พ.ศ. 2538   วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

ความเชี่ยวชาญ  -  สามารถใช้งาน CMS Joomla เป็นอย่างดี 

- สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟฟิค เช่น Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator เป็นต้น 

- สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบด้านมัลติมีเดีย เช่น Sony Vegas, ProCoder 
เป็นต้น 


